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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2005. 
 
2. Lectura i aprovació de l’ordre del dia proposat per la Junta. 
 
3. Presentació i aprovació de l’Informe de Gestió de l’exercici de 2006. 
 
4. Proposta de renovació de la junta 
 
5. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2006. 
 
6. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2007. 
 
7. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2007. 
 
8. Discussió sobre el canvi de local proposat per l’ajuntament 
 
9. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  
Exercici 2006 

 
 
2.1. Junta del CEB 
 
La composició de la Junta actual i la funció que cadascú desenvolupa és la següent: 
  
Xavier Parellada i Viladoms, President 
Vicente Medina i Vicioso, Vicepresident 
Anna Torres Gutierrez Secretària 
Jordi Dolz i Abadia, Tresorer 
Josep Clavé i Tutusaus, Vocal: història oral i toponímia 
Manel Edo i Benaiges, Vocal: arqueologia 
Víctor Mata i Ventura, Vocal: arxiu i documentació 
Vacant  Vocal: relacions externes i coordinació de vocalies 

 
 
2.2. Socis 
 
Actualment el CEB té 72 socis. 
 
A més dels socis pròpiament dits, mantenim a la nostra base de dades a diverses 
entitats de Begues i d’altres municipis dels voltants, a més de personalitats rellevants, 
que creiem han de ser coneixedores i participants de les activitats del Centre. Es tracta 
de les escoles, la Biblioteca pública, Ajuntament, Centres d’Estudis, museus i d’altres, 
amb un total de 120 adreces (socis + entitats). 
 
 
2.3. Temes tractats a les reunions de treball 
       i acords adoptats per la Junta Directiva 
 
Les reunions que us presentem suposen només una part de les que hem dut a terme, 
essent únicament les han quedat enregistrades al llibre d’actes. Moltes de les trobades 
s’han fet en petits grups de treball per mirar de ser operatius amb les poques persones 
disponibles, pel que no han quedat anotades. 
Això també es va donar l’exercici passat, però aquest any ens hem vist amb la 
necessitat de potenciar aquesta forma de funcionament més àgil, perquè en la mida 
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que incrementem l’activitat creixen les tasques a realitzar, però seguim sense la 
possibilitat de compartir-les de forma adequada. 
D’altra banda, som conscients de les contrarietats que es donen en aquesta memòria, 
la majoria relacionades amb el retard en la celebració de l’assemblea de 2004 i a la 
proposta de renovació parcial de la junta. Com podeu comprendre, aconseguir posar-
nos al dia en les assemblees anuals, ha de suposar un impuls per acabar de superar 
aquesta situació. El contrari no afavoreix al CEB ni es correspon amb la tasca que 
estem tirant endavant en molts altres àmbits. 
 
Relació de juntes i temes tractats: 
 
26 de febrer de 2006 
 
Tema principal: Renovació de la Junta per 2006 
Assistents: Xavier Parellada, Vicente Medina,  i Jordi Dolz es  presenten a la reelecció 
dels càrrecs de President, Vice-president i Tresorer respectivament. Es proposa 
M.Rosa Bondia com a Secretària.  
Vocals: 
 Víctor Mata: Arxius i documentació 
 Manel Edo: Arqueologia 
 Josep Clavé: Toponímia i història oral 
 Rosa Sevillano: Relacions externes i coordinació de vocalies 
 Joan Campamà es proposa com a responsable de publicacions 
 Francesc Sánchez: Estudis històrics 

 
Altres temes: Es plantegen les propostes per l’any 2006: 

- S’ha sol·licitat el domini ceb.cat per la creació d’una pàgina web, un cop 
es compri el nou ordinador. 

- Posar a disposició de consulta l’Arxiu Digital de la Baronia. 
- Celebració 10 anys del CEB 
- Inventari camins tradicionals 
- Estudi de la festa a la Guerra Civil 
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- Presentar I donar a conèixer a les escoles el medi natural 
- Trobada de Centres d’ Estudis 
- Subvenció  per la catalogació de l’arxiu parroquial de Begues. 

 
21 de maig de 2006 
 
Assisteixen: Josep Clavé, Jordi Dolz, Víctor Mata, Assumpció Campamà, Xavier 
Parellada, Rosa Sevillano, Anna Torres. 
Tema principal:  Proposta d’actes per la celebració dels 10 anys del CEB 
 Acte de presentació del fons documental de l’arxiu de la Baronia d’Eramprunyà 
 Proposta de treballs sobre Begues amb el lema “Coneguem millor Begues” 
 Expobegues: publicació i presentació de l’ABE 
 Itinerari pels camins tradicionals “Begues agrícola” 
 Visita guiada al Castell de Castelldefels 
 Sortida a les Caves Llopart de Subirats 

Altres temes: 
- Legalització de la nova Junta, s’ha confirmat la constància al Registre d’ 

Associacions 
- Jordi Dolz es compromet a fer els tràmits necessaris per tal de fer efectiu 

el cobrament de les quotes dels socis. 
- Queda aprovada la compra d’un nou ordinador subjecte a la confirmació 

escrita dels tècnics sobre l’adequació tècnica dels equips. 
- Publicació ABE. Es mostra la maqueta de la publicació que es durà a 

terme amb la col·laboració del Sr. Baratech. 
- L’ Ajuntament ha desestimat la sol·licitud que es va fer per tenir una 

còpia de l’índex de la documentació (cuadre de classificació). S’ acorda 
tornar a demanar-ho nominalment en X. Parellada com a investigador. 

- Tramesa anunci activitat Creu del Pedró 
- Possibilitat de fer evolucionar el logotip del CEB 
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1 de setembre de 2006 
 
Assisteixen: Rosa Sevillano, Manel Edo, Xavier Parellada, Víctor Mata, Vicente Medina, 
Josep Clavé, Anna Torres. 
 
Tema principal: Carta dimissió de la Rosa Sevillano – Situació greu del CEB 
 
 Rosa Sevillano exposa en detall les raons per a la seva dimissió. 
 Tresoreria, el fet de no haver cobrat els rebuts ha suposat deixar de rebre uns 

6.000 €, la qual cosa posa en dificultats el CEB 
 Trascendència de la legalització de la base de dades del CEB. Es fa 

imprescindible la compra del nou ordinador per tal d’assegurar un funcionament 
adequat del centre. 

 V.Medina i M. Edo insisteixen en la manca de mitjans i en la necessitat de que 
aquests siguin gestionats de forma adient. 

 Jordi Dolz explica i reconeix el fet de no haver fet la feina d’introduir i actualitzar 
les dades dels socis per tal de poder fer efectius els cobraments. R. Sevillano 
manifesta la seva disposició a fer el traspàs i actualitzar les dades a Jordi Dolz/ 
A. Torres. 

Accions a realitzar: 
 Es planteja com objectiu urgent la compra de l’ordinador amb part del líquid 

disponible. 
 Es fa imprescindible la recopilació I actualització de dades per cobrar els rebuts 

corresponents a l’any 2006. 
 S’estan buscant candidats per ocupar el càrrec de tresorer. 

 
Altres temes: 
 

- Eixarmada: no disposem de la maqueta per muntar la revista. X. 
Parellada queda per demanar-la al Cesc Sánchez. 

- Comissió de cultura i Sopar d’entitats 
- Festa del most. S’ha d’ editar el quadern corresponent. (20 d’ octubre) 
- Xerrada a càrrec de Xavier Parellada. 
- Al novembre es preveu l’ activitat “Itinerari pel Begues agrícola” 
- Cal recopilar els articles per tal de poder publicar la revista annual. 
- Treball conjunt amb el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per 

celebrar la trobada amb tots els centres d’estudis de la comarca 
- Primavera, es preveu la 2ª presentació del ABE a càrrec de Ramon 

Alberch com acte de cloenda de la celebració dels 10 anys del CEB. 
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2.5. Activitats del Centre durant aquest exercici 
 
A l’assemblea anterior es van evidenciar les dificultats per les que estava passant el 
CEB a causa de la manca de disponibilitat de temps dels diferents membres de la 
junta, i a la fatiga que això estava portant als que més hi posaven de la seva part. 
Justament ha estat aquesta, juntament amb la manca de visió de millora en un futur 
immediat, la que va portar a la Rosa Sevillano a dimitir l’estiu passat com a vocal de 
Relacions externes i coordinació de vocalies. Com ja hem explicat a la carta de 
convocatòria, la Rosa ha estat el motor del CEB durant els anys en que n’ha format 
part, organitzant ella sola activitats, assistint a totes les reunions i actes externs, 
facilitant les feines de tresoreria, preparant les publicacions (amb el seu ordinador i a 
casa seva), avançant diners per les despeses, etc. I és gràcies a la seva empenta, 
energia i dinamisme que el CEB ha experimentat un notable activitat durant els anys 
anteriors, activitat que s’ha vist reduïda després de la seva dimissió. Tanmateix, des de 
la junta actual volem agrair públicament l’esforç que ha fet la Rosa en aquests anys 
que ha treballat amb nosaltres, agrair-li la col·laboració que ara encara ens està oferint, 
i demanar-li alhora disculpes per haver-nos recolzat massa en ella.   
D’altra banda, un dels problemes més importants que tenia el CEB era la manca de 
funcionament de la tresoreria, havent passat 4 anys sense cobrar les quotes dels socis. 
La conseqüent manca de pressupost ha comportat la impossibilitat de renovar el 
material informàtic que havia quedat obsolet, i de la manca d’aquest han derivat molts 
altres problemes, com haver de fer els deures a casa, no poder donar el servei 
necessari al soci, la incapacitat per preparar butlletins i publicacions a cal Pere Vell, 
etc. És per això que s’ha cercat un nou tresorer, i per sort, la nostra companya Anna 
Maria Boj, sòcia del CEB i anteriorment col·laboradora de la secció d’arqueologia, ha 
acceptat de fer-se’n càrrec. Els resultats del canvi no s’han fet esperar, de forma que 
després d’una profunda revisió i actualització de les dades bancàries dels socis, a finals 
d’any es va cobrar la quota de l’any 2006. Han quedat  sense cobrar els 3 anys 
anteriors, però almenys es va recuperar una mica de disponibilitat pressupostària i poc 
després ja es va poder comprar un nou ordinador. No ha donat temps però per editar 
un nou butlletí normal (es va editar el monogràfic de l’ABE), pel que haurem de passar 
a l’any 2007.       
Durant aquest any 2006 també varem rebre l’oferiment de col·laboració de diversos 
socis, destacant la de l’Assunción Campamà, que ja ens ha ajudat en moltes tasques 
de secretaria, i que tan aviat com tinguem el local a punt amb el material necessari, 
s’ha ofert a estar-hi una tarda setmanal per anar fent feines del CEB i atendre les 
visites de socis i altres interessats en les activitats i objectius del CEB. Des d’aquí 
doncs aprofitem per agrair-li igualment la seva inestimable col·laboració.  
També hem d’agrair la recentment iniciada col·laboració d’en Jordi Vilanova en temes 
d’edició de publicacions, i l’oferta de col·laboració de gent jove com el Joan Campamà, 
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Quim Carballo i Pau Martí, oferta que encara no hem estat capaços d’absorbir tot i que 
els dos darrers ja estan treballant en el projecte de catalogació de les construccions de 
pedra seca.        
Pensem que a poc a poc aconseguirem sortir de la crisi de fatiga que hem patit (creiem 
que ja hem tocat fondo) i entenent la vàlua de l’entitat a la que pertanyem i volem 
superar aquest període complex que hem passat. 
Tot i aquestes dificultats però, no hem deixat de fer activitats i iniciar projectes, pel que 
com a l’exercici anterior, tot seguit en fem la relació: 
 

• Comentaris i suggeriments a l’Estudi de Mobilitat a Begues realitzat pel RAAC. 
9 gener 2006 

  
• Celebració d’una jornada sobre les excavacions de l’església vella de Sant 

Cristòfor. El projecte inicial era fer una jornada de portes obertes a la mateixa 
església, però l’ajuntament no ens autoritzà i es va celebrar a l’Escorxador el 
20 de gener de 2006. Activitat dins la Festa Major d’hivern  

 
• Participació en un  dinar a Can Balasch de Torrelles de Llobregat, amb els 

representants dels centres d’estudis del Baix Llobregat, convidats pel 
honorable Conseller Primer Josep Bargalló. 3 de març de 2006 

 
• Adquisició d’un fons de dotze imatges digitalitzades (plaques fotogràfiques de 

l’any 1910) del castell d’Eramprunyà i terme de Begues. 
 
• Presentació a càrrec de Vicente Medina del monogràfic sobre Can Martí de 

Begues. Cal Pere Vell, 18 març 2006, previ a l’assemblea 
 
• Celebració de les assembles corresponents a l’any 2004 i 2005. 18 març 2006 
 
• Benedicció del terme des de la creu del Pedró. 6 de maig 2006 
 
• Presentació de l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, fons de la família 

Girona,amb l’assistència del Subdirector general d’arxius de la Generalitat de 
Catalunya, sr. Ramon Alberc i Fugueras, i la participació de Pere Izquierdo, 
Raquel Agustí i Manel Edo. Escorxador, 30 maig 2006 

 
• Participació a la reunió d’entitats d’estudis del Baix Llobregat. 12 juliol 2006 
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• Estand a l’Expo-Begues sobre el fons de l’ABE, amb accés públic a la 
documentació digitalitzada. 8-9 juliol 2006  

 
• Escrit a l’ajuntament sol·licitant la preservació d’un pou i safareig tradicionals 

afectats per la construcció d’una casa al carrer sant Joan. 14 juliol 2006. La 
sol·licitud no fou atesa 

 
• Recuperació manual del camí de can Vinyes a la creu d’Ardenya, antic camí 

tradicional a Vallirana. 16 juliol 2006 
 
• Trivial de Begues i Catalunya. Acte del CEB dins la Festa Major d’Estiu, 22 de 

juliol 2006 
 
• Conferència a càrrec de Pere Izquierdo i Tugas amb el títol: “Begues abans de 

Begues: de la prehistòria a l’edat mitjana”. Festa Major d’estiu. Escorxador, 25 
juliol 2006  

 
• Xerrada a càrrec de Xavier Parellada amb el títol: “Què en sabem dels 

escurçons, taràntules i altres bestioles del Garraf?”. Activitat Viu el Parc. 
Escorxador, 14 d’octubre 2006  

 
• Passejada cultural sobre el Begues agrícola a càrrec de Josep Clavé. 12 de 

novembre de 2006 
 
• Participació en l’estudi de necessitats de les entitats promogut per la 

Fundació Pere Tarrés (Diputació de Barcelona) i participació al seminari. 14 
desembre 2006 

 
• Recerca i localització de la rajoleria del mas Alemany 
 
• Arqueologia: continuació de les campanyes d’excavació a la cova de Can 

Sadurní (setmana santa i estiu) i inici d’excavació de la cova de Can Figueres. 
Excavació d’un jaciment Paleolític (Montse Sanz i Joan Daura)  

 
• Recuperació manual del camí de can Vinyes a la creu d’Ardenya, antic camí 

tradicional a Vallirana. Juliol 2006 
 
• Projecte per a l’organització de l’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant 

Cristòfor de Begues, segle XVI-XX. Presentat a la convocatòria d’ajuts de la 
Generalitat de Catalunya. La subvenció és atorgada, però és parcial i precisa  
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de l’obtenció d’altres subvencions. Es presenta un projecte de conveni a 
l’ajuntament de Begues, la parròquia de Sant Cristòfor de Begues i la 
Fundació Teodor Bosch que s’aprova però queda pendent de signatura 

  
• Projecte per a la formació d’un catàleg de construccions en pedra seca del 

terme municipal de Begues, presentat a la convocatòria d’ajuts de la Fundació 
Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya. La subvenció és atorgada 

 
• Participació regular a la Comissió de Cultura (mensual) 
 
• Lliurament a l’ajuntament d’un document sobre què és un centre d’estudis i 

les necessitats del CEB, de cara al projecte de reorganització d’úsos i espais 
de l’Hotel d’Entitats de cal Pere Vell. Novembre 2006 

 
• Gestions als arxius privats de C.Sadurní i C.Térmens. 
 
• Intercessió per la donació d’una caixa forta i un armari blindat a la parròquia. 
 
 
2.6. Publicacions 
 
• Fulletó: gener i octubre 
 
• Suplement: febrer i abril 
 
• Cartell activitats (dins A4): maig, juliol i setembre 
 
• Edició especial de l’Eixarmada sobre l’Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà, fons 

de la família Girona. 
 
 
2.7.  Relacions amb altres Centres 
 
Enviem les nostres publicacions a les entitats que poden estar interessades per les 
activitats del CEB, com són les Escoles, la Biblioteca pública, l’Aixopluc, el Punt 
d’Informació del Colmado i l’Ajuntament, a més d’altres associacions culturals i socials 
de Begues. 
 
Pel que fa als municipis veïns, també enviem informació a les entitats que tenen unes 
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finalitats semblants a les nostres com són, el Museus i Centres d’Estudi, a més de les 
institucions municipals més properes. 
 
Volem fer especial menció de: 
 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
 
Rebem el Butlletí del Centre d’Estudis Comarcal Baix Llobregat  que ens informa de les 
activitats que porten a terme no tan sols ells, sinó les demés entitats de la comarca de 
característiques semblants. 
 
Rebem també la revista Parc Agrari en la que el CEB hi col·labora. 
 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
 
Estem adherits des de l’any 1997 i des de les hores, com a socis,  rebem puntual 
informació de les activitats que organitza la Coordinadora per mitjà de circulars i del 
Butlletí FRONTISSA. 
 
La Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, que agrupa la major part de 
Centres de Catalunya, i que té com a objectius la coordinació, la comunicació i la 
divulgació entre centres. Tenim coneixement de l’activitat dels altres Centres i alhora 
donem a conèixer la nostra activitat, enviant còpia de les nostres publicacions. 
 
 
2.8. Renovació de la Junta 
 
D’acord amb els estatuts, que preveuen la renovació del 50% de la Junta cada dos 
anys, i tot i que només ha transcorregut un any natural des de l’assemblea de l’any 
2004, celebrada el 18.3.2006, es presenta a votació la junta següent: 
 
Xavier Parellada i Viladoms President 
Vicente Medina i Vicioso Vicepresident* 
Anna Torres i Gutiérrez Secretària 
Anna Maria Boj i Silvestre  Tresorera* 
Josep Clavé i Tutusaus Vocal: història oral i toponímia 
Manel Edo i Benaiges Vocal: arqueologia* 
Víctor Mata i Ventura Vocal: arxiu i documentació 

 
* Càrrecs que es presenten a votació. 
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D’acord amb la sol·licitud presentada per en Jordi Dolz a l’assemblea de l’any 2004 de 
posar a disposició la seva vocalia (sol·licitud que no va ser atesa per manca de 
voluntaris per substituir-lo), i si l’assemblea ho accepta, la vocalia de tresorer passarà a 
ser ocupada per l’Anna Mª Boj. 
La vocalia de “relacions externes i coordinació de vocalies” queda vacant al no haver 
substitut després de la dimissió de la Rosa Sevillano. Cal esmentar que el seu càrrec ja 
fou posat a disposició de l’assemblea de l’any 2004, la qual li va donar la confiança.   
 
 

3. BALANÇ  ECONÒMIC Exercici 2006 
 
 
 

DATA CONCEPTE  DEURE HAVER Saldo 
  RESUM GENERAL inicial     
  Saldo Caixa Penedès a 1.1.2006   3.815,88 
  Saldo La Caixa  a 1.1.2006   379,86 
  Saldo en metàl·lic en caixa 1.1.2006   17,81 
  ESTAT DE COMPTES A 1.1.2006   4.213,55 
       

  Moviments compte C. Penedès     
  Saldo compte a 1.1.2006     3.815,88 
01.01.06 Varis   58,28 3.873,16 
10.01.061.05 Taló, disquets Arxiu Baronia Eramprunyà 300   3.573,16 
02.02.06 Retenció IRC 0,11   3.573,05 
06.02.06 Interessos   0,7 3.573,75 
05.04.06 Centre d'Estudis Baix Llobregat 27   3.546,75 
06.04.06 Taló. varis papereria i segells 200   3.346,75 
13.04.06 Taló, varis sobres 33   3.313.75 
20.04.06 Taló, varis papereria 200   3.113,75 
06.05.06 Retenció IRC 0,13   3.113,62 
06.05.06 Interessos   0,84 3.114,46 
27.06.06 Taló, varis papereria 600   2.514,46 
13.07.06 Taló, varis papereria 600   1.914,46 
24.07.06 Taló, pagament trivial 180   1.734,46 
06.08.06 Retenció IRC 0,1   1.734,36 
06.08.06 Interessos   0,67 1.735,03 
05.09.06 Subvenció ajuntament 2006   2.500 4.235,03 
23.10.06 Taló, nou ordinador 1.628,64   2.606,39 
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06.11.06 Retenció IRC 0,12   2.603,69 
06.11.06 Interessos   0,80 2.604,37 
17.12.06.06 Quota Coord. Centres Estudis Parla Catalana 90,15   2.514,22 
  Saldo compte 31.12.06    2.514,22 

       
  Moviments compte La Caixa     
  Saldo compte a 1.1.2006     376,12 
  Correu  12 0,28 375,82 
  abonament socis 1.470   1.845,80 
  Despeses domiciliació  161 1.684,70 
  Impagats  160 1.524,70 
  Devolucions  58,68 1.466,02 
  Manteniment  18 1.448,02 
  Retencions  0,06 1.447,96 
  Interessos 0,38   1.448,38 
  Saldo compte 31.12.06    1.448,38 

       
  Moviments despeses en metàl·lic     
  Saldo en metàl·lic en caixa a 1.1.2006     17,81 
  Saldo en metàl·lic en caixa 31.12.2006    17,81 

       
  RESUM GENERAL final     
  Saldo Caixa Penedès a 31.12.2006   2.514,22 
  Saldo La Caixa  a 31.12.2006   1.448,38 
  Saldo en metàl·lic en caixa   17,81 
  ESTAT DE COMPTES A 31.12.2006      3.980,41 
 
 
 
 

ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2007 
 
 Execució del projecte de catalogació i inventari de construccions de pedra en sec 

(barraques de vinya principalment) subvencionada per la Fundació Territori i 
Paisatge. 

 
 Execució del projecte de catalogació de l’arxiu de la parròquia de sant Cristòfor de 

Begues, subvencionat per la Subdirecció General d’arxius de la Generalitat de 
Catalunya, l’ajuntament de Begues, la parròquia de sant Cristòfol i la Fundació 
Teodor Bosch.  
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 Joc del Trivial de Begues i Catalunya 
 
 Excavació arqueològica de les coves de can Sadurní i de can Figueres. 
 
 Datació de les restes humanes localitzades a les excavacions de l’església vella de 

Sant Cristòfor. 
 
 Restauració d’una barraca de vinya 
 
 Continuar amb la proposta de nous itineraris per camins tradicionals i masies. 
 
 Una visita guiada al castell de Castelldefels. 
 
 Acabar l’edició de l’Eixarmada sobre el medi natural. 
 
 Elaborar la pàgina web del CEB i fer-la accessible des de la xarxa. 
 
 Elaboració d’un inventari de camins tradicionals. 
 
 Proposar un fons bibliogràfic de Begues i el seu entorn per la Biblioteca, 
 
 Posar al dia l’arxiu del CEB. 
 
 Continuar la recerca que tot just s’acaba d’iniciar, sobre els documents referents a 

Begues però que es troben distribuïts en altres fons documentals d’altres municipis. 
 
 Elaborar un reglament de consulta dels fons del CEB (Arxiu de la Baronia 

d’Eramprunyà i fons d’arxiu d’imatges). 
 
 
 

Exposicions 
 
 L’exposició “Begues. Medi i territori” segueix exposada permanentment a la sala del 

Petit Casal des de què es va inaugurar el gener del 2003. 
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Publicacions 
 
El CEB té previst continuar l’edició de L’EIXARMADA, de periodicitat anual, amb 
l’interès de promoure estudis de recerca en diferents àmbits i divulgar-los als socis del 
Centre d’Estudis així com als veïns i veïnes de Begues en general. 
 
Igualment es preveu seguir publicant el FULLETÓ DEL CEB amb la intenció de  
mantenir informats regularment els socis del Centre d’Estudis de les activitats que es 
van proposant i els actes realitzats. 
 
Es preveu mantenir l’edició de diferents monogràfics sobre temes diversos, tots 
d’interès pel CEB. 
 
 

Arxiu documental 
 
El CEB té previst continuar la tasca de l’elaboració d’un fons documental, especialment 
fotogràfic i de recull de publicacions. Com es pot apreciar, les tasques relacionada amb 
la recerca arxivística s’ha incrementat notablement amb una bona diversitat de 
projectes. 
 
 

Fonts orals 
 
El CEB no vol deixar de banda el projecte de recollir la història oral mitjançant  
entrevistes a la gent gran del poble. 
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5. PRESSUPOST PER L’ANY 2007 
 
 
                

  
DESPESES 
ORDINÀRIES       

          
          
  1. Material d'oficina i tramitació de correu  500,00 €   
          
  2. Recursos informàtics:       
   - consumibles impressora   300,00 €   
   - escàner Canon 9950   382,00 €   
   - SAI interactiu online   925,00 €   
          
  3. Despeses bancàries:       
   - Caixa Penedès: manteniment.  18,00 €   
   - La Caixa:       
    -manteniment  18,00 €   
    -despeses de facturació rebuts 93,60 €   
          
  4. Projecte d'organització Arxiu Històric Parròquia  (*)  31.795,00 €   
          
  5. Projecte de catalogació de murs i construccions de pedra seca 12.000,00 €   
          
  6. Material fotogràfic per arxiu (revelats, còpies, etc.)  550,00 €   
          
  7. Publicacions (L'Eixarmada, El Fulletó, llibrets i catàlegs) 650,00 €   
          
  8. Xerrades, jocs i sortides culturals   180,00 €   
          
  9. Quotes a entitats culturals      
   - Centre d'Estudis del Baix Llobregat  27,00 €   
   - Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana 90,15 €   
          

  
10. Altres despeses imprevistes derivades de 
l'activitat  251,66 €   

          
      Total de despeses 47.780,41 €   
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  INGRESSOS       
          
          
  1. Quotes socis        
   quota 2007    1.420,00 €   
   devolucions 2006   40,00 €   
          
  2. Subvenció Ajuntament    2.500,00 €   
          
  3. Subvencions al Projecte Arxiu Històric Parròquia     
   - Ajuntamen    12.000,00 €   
   - Parròquia    3.150,75 €   
   - Fundació Teodor Bosch   3.150,75 €   

   
- Generalitat de 
Catalunya   9.538,50 €   

          
  4. Subvenció F. Caixa Catalunya Projecte Barraques  12.000,00 €   
          
  5. Saldo positiu de l'exercici anterior   3.980,41 €   
          
      Total d'ingressos 47.780,41 €   
                
          

      
SALDO DE L'EXERCICI 

2007 0,00 €   
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