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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2012/13. 
 
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 2014. 
 
4. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2014. 
 
5. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2015. 
 
6. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2015. 
 
7. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  

Exercici 2014 
 
 

2.1. Junta del CEB 

 
La composició de la Junta actual és la següent: 
  
Xavier Parellada i Viladoms President 
Victor Mata i Ventura Vicepresident 
Elicinia Fierro i Milà  Secretària 
Anna Maria Boj i Silvestre Tresorera 
Josep Clavé i Tutusaus Vocal 
Manel Edo i Benaiges Vocal 
Manuel Baratech Vocal 
Jordi Dolç Vocal 

 
Han deixat de formar part de la junta: 
 
Rafael Gonzalez de Lucas Vocal Renuncia 

Jaume Viñas i Oller  Vocal Renuncia 

 
Informació sobre les vocalies: 
Les vocalies es creen en funció de les necessitats dels grups de treball o projectes, 
doncs són el nexe d’unió entre els grups de treball i la junta. 
 
 

2.2. Socis 
 

Actualment, el CEB té 96 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 216 adreces (socis + entitats). 
 
 

2.3. Activitats del Centre durant aquest exercici 
 

 
El resum de les principals tasques desenvolupades durant l’any 2014 és el següent: 
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Activitats supralocals 

 Adhesió a la Taula pel Dret a Decidir del Baix Llobregat (gener). 

 Sol·licitud als SSTT del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la classificació dels camins ramaders de Begues 
(12 gener). 

 Sol·licitud al IRMU d’un ajut pel finançament pel projecte de llargmetratge 
documental etnogràfic del Cor de Caramelles de Begues “Els homes de la 
primavera” d’Albert Guasch (febrer). 

 Assistència a la trobada de centres d'estudis organitzada per el CECBLL (Juny). 

 Resposta a l’enquesta pel Llibre blanc CECBLL (setembre). 

 Publicació de l’article El Centre d’Estudis Beguetans a la revista Materials del 
baix Llobregat núm 20. Editada pel CECBLL (setembre). 

 Participació a la reunió de la Comissió Consultiva del PN del Garraf (Olivella, 2 
octubre). 

 Participació a les VII Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà, amb 
la presentació de la ponència El pou del Glaç de Begues i el pòster Nota sobre dos 
aiguats històrics (Gavà, 18 octubre). 

 Participació a la VII Trobada d’Estudiosos del Garraf i Olèrdola (Parc Garraf): 
xerrada sobre la ramaderia al Garraf (Begues, 20 novembre). 

 Participació en el jurat de reconeixement cultural del Baix Llobregat. 

 Publicació de l’article Després de les Noves Plantes: canvis i continuïtats a les 
terres de parla catalana, Publicacions de la CCEPC, 8. 

 Publicació de dos articles entorn al tri centenari de 1714: 
o  L'endemà de la derrota austriacista de 1714 i les dures imposicions 

borbòniques a Begues a "Els fets i les conseqüències del 1714 al Baix 
Llobregat", Estudis, 8.  

o L'endemà de la derrota catalana de 1714 i les dures imposicions 
borbòniques a Begues, Actes del IX Congrés de la CCEPC, Cervera, 21 i 
22 de febrer. 

 Participació en actes entorn al tri centenari de 1714 a Sant Boi de Llobregat i a 
Cervera. 
 

Activitats municipals 

 Nova edició del Trivial de Begues i Catalunya (25 juliol). 

 Participació a la VII Fira d’Entitats amb dos estands (arqueòlegs Cipag i CEB) 
(28 de setembre).  

 Xerrada presentació de la proposta d'escut de Begues (Escorxador, 7 de juny). 

 Inauguració de l'exposició d'història de Begues “Un temps per viure un espai per 
conviure” situada a la planta baixa del Petit Casal. 

 Elaboració i muntatge de l’exposició “Begues 1714”. 

 Presentació del llibre “d'Esperances i Naufragis 1931-1942”. 
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Col·laboracions ajuntament 

 Entrega de la proposta definitiva de escut municipal de Begues. 

 Presentació de la documentació històrica i gràfica pels plafons del projecte 
“Itinerari urbà per Begues” contractat per l’ajuntament (març). 

 Proposta del CEB a l'ajuntament de noms pel Centre Cívic i la Biblioteca: "El 
Pel·lag Gran" (que ocupava l'espai de riera entre el CC i l'Escorxador) i "alcalde 
de Mas Roig" en reconeixement a la seva excepcional actitud durant la guerra 
civil. Cap de les dues propostes va ser acceptada ni per a incloure-les entre les 
opcions de vot popular (març). 

 Col·laboració inicial projecte Catàleg de camins municipals amb l’aportació d’un 
document per l’inventari de camins públics de Begues (29 març), assistència a 
una reunió (11 juny) i lliurament de documentació sobre els noms dels camins 
seleccionats (16 juliol) 

 Participació les reunions de la Comissió de Manteniment de Patrimoni i Estètica: 
avaluació del projecte d’obres del Petit Casal (14 maig) i avaluació del projecte 
de rehabilitació de l’ermita de Santa Eulàlia (15 octubre). 

 Presentació a l’ajuntament del projecte de plànol històric, cultural i turístic de 
Begues a escala 1:10.000 en col·laboració amb la editorial Piolet (10 juny).  

 Inauguració de l’exposició sobre Història de Begues al Petit Casal. Elaborada 
per Dospunts-CEB per a la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Begues (2 
novembre). 

 Organització de l'acte: conferències i espectacle teatral i musical del tri centenari 
de 1714. 

 

Al·legacions, recursos i suggeriments 

 Suggeriments al reglament sobre l’arxiu municipal (2 gener) 

 Al·legacions al projecte de rehabilitació del Hotel Petit Canigó (27 gener) 

 Al·legacions al projecte d’integració de la riera amb el Centre Cívic (10 febrer) 

 Recurs de reposició contra la resposta a les al·legacions al projecte d’integració de 
la riera amb el Centre Cívic (29 abril, encara no s’ha rebut resposta) 

 Recurs contra la desestimació de la impugnació al acord de la Comissió de 
Patrimoni referent a la tanca de Cal Fusteret (3 juny) 

 Al·legacions al projecte de rutes culturals i turístiques (21 juliol) 

 Suggeriments projecte re-urbanització carrer Camí Ral (30 novembre) 
 

Arxius 

 Seguiment del conveni  entre el Bisbat de Sant Feliu i l’Ajuntament de Begues, 
amb l’objectiu de fomentar la mostra i divulgació del fons digital de l'Arxiu 
Parroquial de Begues. 

 Mediació en l’acord per mostrar el fons d'arxiu municipal de la parròquia al web 
de la Generalitat 

 Catalogació dels fons d’arxiu Mas Roig i la Tenda. 
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 Recuperació material d’arxiu i documental del teatre Goula /cinema Kursal abans 
del seu enderroc. 

 

Pedra seca 

 Manteniment del full web www.pedrasecabegues.com. i inclusió de nous epígrafs. 

 Programa Arquitectura-Paisatge-Art: Restauració de la barraca dels Casals, 
condicionament de paisatge i acció land art tributària a Els Casals, en col·laboració 
amb la Diputació de Barcelona. 

 Manteniment de totes les barraques restaurades fins l'actualitat. Neteja i 
consolidació de les barraques de vinya de cal Viudo, dels Nans i de Puigvoltor I. 

 

Toponímia 

 Lliurament de la documentació recollida per en Josep Clavé, per a ser incorporada 
al plànol històric i cultural de Begues 1:10.000 (CEB - Ed.Piolet).  

 Assistència a reunions de la Secció de Toponímia del Institut d’Estudis 
Penedesencs. 

 

Patrimoni 

 Es mantenen els treballs de recerca sobre les masies, camins tradicionals i 
carrerades. Impuls en la recuperació del camí ral i en la recerca del seu traçat a la 
comarca del Penedès. 

 Recerca d’informació històrica sobre la ramaderia a Begues i el Garraf, amb 
consulta a gent gran i arxius històrics. 

 Recuperació del camí vell de Torrelles per l’Alzina i la Roureda. 

 Inici de la recuperació del camí de l’església entre Can Vendrell i l’Alzina.   

 Signatura d’un acord amb l’arquitecte Xavier Brufau en representació de la 
propietat respecte el projecte de rehabilitació de la masia La Parellada sotmès a 
la Comissió de Patrimoni (23 octubre) 

 

Arqueologia 

 Planificació, redacció i presentació del projecte d’investigació “Les comunitats 
prehistòriques al massís de Garraf nord”.(vigent 2014-2017) 

 Organització i realització, en col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai, de 
la tercera edició del Camp de Treball Internacional “Archaeology in Garraf”, que 
forma part de l’oferta d’activitats de temps lliure del Departament de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. Els joves voluntaris de 18 a 30 anys participaren en els 
treballs d’adequació de la terrassa i la porta d’entrada a la cova de Can Sadurní, a 
més de l’excavació del Forn de calç número 2 de Can Sadurní. (Juliol) 

 Organització de “Estiu arqueològic a Begues”: Campanya d’excavació al jaciment 
de Can Sadurní. Amb la participació i col·laboració d’estudiants d’Història i 
Arqueologia de diferents universitats europees. (Juliol-agost) 

http://www.pedrasecabegues.com/
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 Tutorització de pràctiques d’estudiants del Grau d’Arqueologia de la Universitat 
de Barcelona i de la universitat de Cardiff del Regne Unit. (Juliol-agost) 

 Inici del projecte Apadrinem el Patrimoni en col·laboració amb la Subdirecció 
General d’Innovació Educativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, el Centre de Recursos Pedagògics de Gavà i l’institut de Begues. 
Amb la instauració del programa Apadrinem la cova de Can Sadurní. Dins d’aquest 
projecte es creael Web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/apadrinem-cova-can-
sadurni/ . A més de les activitats que es duen a terme al centre dins del projecte 
també es realitzen visites dels alumnes de 1er ESO  a la cova apadrinada i un 
recorregut per les diferents coves prehistòriques de Begues amb els alumnes de 4rt 
d’ESO, que s’organitzen en col·laboració amb els membres de CIPAG. 

 Primera edició de “Els Fòrums de l’Espluga” amb la presentació de la cervesa 
Encantada, cervesa neolítica de Begues. Cervesa que s’inspira en les restes 
trobades a la cova de Can Sadurní i que busca recrear els sabors del neolític. 

 Participació a la II Fira de cervesa artesana de Begues (Maig 2014). 

 Participació a la Fira de cervesa artesana de Torredembarra (Juny 2014). Tast 
Professional de Cervesa Encantada a càrrec d’Ibó Castells 

 En el decurs de l’excavació s’assentaren les bases sobre un nou model funerari 
en cova en el neolític mitjà inicial de Catalunya. Alhora s’efectuaren 
emmotllaments i rèpliques, ara exposades a la cova, dels individus inhumats en 
aquest període, gracies a la col·laboració del CRIP. 

 Difusió científica dels estudis amb la presentació de diferents comunicacions en 
Jornades i congressos d’arqueologia i prehistòria. (1 comunicació a la I jornada 
d’Arqueologia de Sitges, 3 comunicacions al XVII Congres de la UISPP). 

 Presentació de diverses conferències sobre les investigacions que es desprenen 
dels estudis de les restes trobades en els jaciments excavats en el marc del 
projecte. Enguany s’han realitzat 5, totes elles en diferents municipis. 

 Presencia a les Xarxes social amb el blog “Arqueologia a garraf” (actiu només 
durant les campanyes d’excavació), a Facebook amb la pagina “Cova de Can 
Sadurní” i el grup obert CIPAG, i a Twitter “@CIPAG”. 

 Presencia als mitjans de comunicació, tan escrits com audiovisuals, que en els 
últims anys s’han fet reso de les restes arqueològiques trobades a la cova de Can 
Sadurní i dels fruits d’algunes de les investigacions. 

 

 

2.5.  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, el Punt d’Informació 
Juvenil 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 
finalitats semblants a les nostres com són, el museus i centres d’estudi, a més de les 
institucions municipals més properes. 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/apadrinem-cova-can-sadurni/
https://sites.google.com/a/xtec.cat/apadrinem-cova-can-sadurni/


 

 

 

7 

 
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. 
 

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. 
 

Institut Ramon Muntaner 
Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana constituït el mes de juliol de 
2003, arrel d’un acord entre la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana. La seva finalitat és la difusió i el suport als projectes 
d’investigació i de promoció cultural dels centres i instituts d’estudis de parla catalana, 
entitats dedicades principalment a l’estudi de la història, el patrimoni cultural i natural i 
les ciències socials i humanístiques i a la divulgació cultural dins els àmbits local i 
comarcal. 
 
Rebem informació de les diferents convocatòries d’ajuts, a més d’informació de les 
diferents activitats impulsades i la revista plecs d’història local. 
 

Patronat de Sant Galderic 
Des de fa anys som subscriptors de la revista que publica aquesta entitat, un grup 
cultural sobre l’edat mitjana, interessat en les tradicions e la pagesia catalana i les 
construccions en pedra seca. 
Cada any rebem els dos números de la revista de pedra seca que surten a l’abril i 
l’octubre a més de “El Full Informatiu de Pedra Seca” que ens arriba cada mes. 
 
 

2.6. Grups de treball 
 
Per tal d’actualitzar la constitució dels grups de treball amb els col·laboradors 
actualment actius, tot seguit es relacionen grups i membres: 



 

 

 

8 

 
Toponímia     
  Josep Clavé  
Arqueologia i Història   
  Manel Edo, Elicinia Fierro, Pablo Martínez (CIPAG) 
Arxius i documentació  
  Víctor Mata 
Pedra Seca 
  Víctor Mata, Josep Lluis Vendrell i membres de la LAAC. 
Patrimoni    
  Xavier Parellada, Víctor Mata i Jordi Dolç  
Natura 
 Rafa González 
 

 
Tots els socis poden formar part de qualsevol grup de treball en el que estiguin 
interessats a participar, nomes cal que ho manifestin per mitja de l’adreça electrònica 
del CEB i se’ls proporcionarà les dades de contacte de la persona responsable del grup 
de treball. De la mateixa manera qualsevol soci del CEB pot fer una proposta de grup 
de treball o projecte a desenvolupar per un grup de treball existent i que estigui dins 
dels objectius de l’entitat a la mateixa adreça. 
 
 

2.7. Suport a iniciatives dutes a terme enguany 
 

- Suport i recolzament a la gravació del Documental sobre les caramelles de 
Begues. 
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3. BALANÇ  ECONÒMIC Exercici 2014 
 

 

 
 

APORTACIONS A PROJECTES 3.011,24 € QUOTES SOCIS 2.000,00 €

ajut excavacions Can Sadurni 600,00 €

2ª factura treballs 2013 Pablo Martinez (Itineraris) 2.167,65 € Quotes 2014 2.000,00 €

diferència error en càlcul iva factura 148,00 €

Senyalització barraques 95,59 €

SUBVENCIONS 2.820,45 €

APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS 69,00 € SUBVENCIÓ 2014 AJUNTAMENT DE BEGUES 292,80 €

2ª factura treballs 2013 Pablo Martinez (Itineraris) 2.167,65 €

Subvenció Irmu Documental Caramelles 360,00 €

*quota anual CECBLL 54,00 €

*Patronat de Sant Galderic 15,00 €

VENDA PUBLICACIONS 52,91 €

Vàries 52,91 €

MATERIAL D'OFICINA I D'ALTRES 92,60 €

Papereria 9,80 € TOTAL INGRESOS 4.873,36 €

Eines neteja camins 82,80 €

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS 400,00 € ESTAT DE COMPTES:

premis Trivial de Begues 400,00 €

SDO. A 31.12.2013 1.707,36 €

INGRESOS 2014 4.873,36 €

MATERIAL INFORMATIC 550,56 € DESPESES 2014 4.310,18 €

Manteniment web Pedra Seca 386,00 €

Reparació ordinador 164,56 € Total a 31.12 2014 2.270,54 €

DESPESES FINANCERES 126,78 € Sdo comptes a 31.12.2014:

de manteniment 38,00 €

de tramitació rebuts 38,72 € La Caixa 2.270,54

de devolució rebuts 12,71 €

de enviament corresp. 2,37 €

de tarjetes 25,00 €

de transferències 9,98 €

DEVOLUCIONS DE QUOTES 60,00 € 60,00 €

TOTAL DESPESES 4.310,18 €

INGRESOS C.E.B. 2014DESPESES C.E.B. 2014

BALANÇ 2014
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4. ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2015 
 

 Millorar la difusió de les activitats del CEB a traves de la creació d’una web i de la 
presencia en les xarxes socials com Facebook o twitter. 

 

4.1.Grups de treball 
 

Arxius 
 Seguir amb la promoció de la identificació, catalogació i digitalització dels arxius 

patrimonials de les masies de Begues. 
 Continuar la recerca sobre els documents referents a Begues 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), i assessorar a l’ajuntament davant el Bisbat 
de Sant Feliu per aconseguir l’autorització per penjar els documents digitalitzats de 
l’arxiu parroquial de caràcter municipal, notarial i patrimonial. 

 Digitalització catalogació material goula. 
 
 

Pedra seca 
 Seguir amb l’organització d’actes públics (i també privats per part de membres del 

CEB) de restauració de barraques de pedra seca. 
 Senyalitzar les noves barraques de pedra seca restaurades, ampliar la catalogació i 

elaborar un mapa de situació a escala 1:10.000. 
 Manteniment del web www.pedrasecabegues.com.  

 
 

Arquitectura del s.XX 
 Aprofundir en l’estudi dels edificis noucentistes del municipi, com la casa Aymerich. 
 

 

Arqueologia 
 Com cada any, està prevista, des de Cipag, la continuïtat de les campanyes 

regulars d’excavació que enguany es centraran en la cova de Can Sadurní i 
s’efectuaran com és habitual entre els mesos de juliol i agost. En les que hi 
participen estudiants de diferents universitats. 

 Continuació dels treballs d’investigació i recerca dels materials arqueològics 
recuperats en les diferents intervencions arqueològiques. 

 Es dura a terme la quarta edició del Camp Internacional de Treball “Prehistòria i 
Arqueologia a Garraf”, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Begues, Joventut de 
la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana de l’Esplai, aquest work camp 
està destinat a joves d’entre 18 i 30 anys de la Comunitat Europea, inclosos els qui 
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vinguin de Begues. 

 En la línia de potenciar la difusió dels nostres jaciments arqueològics s’iniciarà la 
programació de visites guiades als diferents llocs d’interès històrico-arqueològic del 
terme municipal, amb un caràcter el més permanent possible. 

 Col·laboració amb l’institut de Begues i el centre de recursos pedagògics de Gavà 
en el Projecte Apadrina un monument. 

 Col·laboració amb la UPC per la construcció d’un futur parc prehistòric respectuós 
amb l’entorn i on tinguin preeminència les construccions en cabanes replicant els 
models que es poden documentar en les excavacions arqueològiques. 

 Xerrades i activitats on donar a conèixer les troballes i nous projectes que s’estan 
desenvolupant des de Cipag. 

 

Natura 
 Realitzar xerrades i activitats relacionades amb la ornitologia i altres temes de 

natura per sensibilitzar la població de la necessitat de preservar i cuidar el nostre 
entorn natural, sobretot amb un municipi com el nostre, i donar a conèixer projectes 
que si estan desenvolupant. 

 

Toponímia 

 Avançar el treball de toponímia de Begues. 
 

Activitats municipals 
 Organitzar una Taula rodona sobre la conservació del patrimoni 
 Edició anual del joc de Trivial de Begues i Catalunya. 
 Participació a la mostra d’entitats. 

 

Activitats supralocals 
 Organitzar la VIII trobada estudiosos d’Eramprunyà a Begues.    
 
 

Suport a iniciatives 
 Donar suport i col·laborar amb la realització i edició del documental sobre les 

caramelles de Begues i la seva difusió. 
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4.2. Publicacions 
 

 Publicar almenys un butlletí de l’Eixarmada. 
 

 Publicar el mapa d’itineraris i patrimoni cultural. 
 
 Publicar un monogràfic sobre la immigració occitana a Begues (segles XVI-XVII). 

 
 Publicar una separata en català els capítols referents a Begues del llibre d’en 

Vicente Medina “La verdadera muerte del conde Wifredo el Velloso, Begas, agosto 
de 897”. 

 
 

4.3. Arxiu documental 
 
El CEB té previst continuar la tasca de l’elaboració d’un fons documental, especialment 
fotogràfic i de recull de publicacions. 
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5. PRESSUPOST PER L’ANY 2015 
 

          

DESPESES INGRESOS

MATERIAL D'OFICINA I TRAMITACIÓ DE CORREU 100,00 € QUOTES SOCIS 2.000,00 €

(80 socis)

RECURSOS INFORMÀTICS 400,00 € VENDA PUBLICACIONS 100,00 €

. Consumibles 60,00 €

. Material de reproducció i impresió 40,00 €

(dossiers, memòries, cartells)

. Quota manteniment anual web Pedra Seca 300,00 €

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE BEGUES 1.550,00 €

PUBLICACIONS 800,00 € . A les publicacions (edició pre-actes Trobada Estudiosos) 500,00 €

. A la Taula Rodona de Patrimoni 150,00 €

. A la VIII Trobada d'Estudiosos d'Eramprunyà 100,00 €

Edició Pre-Actes VIII Trobada d'Estudiosos d'Eramprunyà 800,00 € . A la neteja de camins històrics 100,00 €

. Al Trivial de Begues 200,00 €

ESDEVENIMENTS 900,00 € . A la senyalització de barraques de vinya 200,00 €

. Muntatge documental Fòrums de l'Espluga 300,00 €

Taula rodona Patrimoni Begues

dietes ponents 200,00 € APORTACIÓ DEL CENTRE D'ESTUDIS 629,15 €

pica pica 100,00 €

VIII Trobada Estudiosos Eramprunyà (picapica) 200,00 €

Premis Trivial 400,00 €

APORTACIÓ A PROJECTES 1.800,00 €

Ajut excavacions Can Sadurní 600,00 €

Neteja de camins històrics 200,00 €

Senyalització de barraques de vinya 400,00 €

(diseny i producció d'etiquetes)

Fòrums de l'Espluga (muntatge d'imatge de documental

que desprès s'exposarà a la Trobada 

d'Estudiosos d'Eramprunyà del novembre) 600,00 €

QUOTES A ENTITATS CULTURALS 159,15 € TOTAL INGRESOS 4.279,15 €

. Centre d'Estudis del Baix Llobregat 54,00 €

. Coord. Centres d'estudis de Parla… 90,15 €

. Suscripcio Revista Pedra Seca 15,00 €

DESPESES FINANCERES 120,00 €

TOTAL DESPESES 4.279,15 € SALDO DE L'EXERCICI 2015 0,00 €
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