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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2014. 
 
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 2015. 
 
4. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2015. 
 
5. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2016. 
 
6. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2016. 
 
7. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  

Exercici 2015 
 
 

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 
Manel Edo i Benaiges Vocal 
Manuel Baratech Vocal 
Jordi Dolç Vocal 

 
Han deixat de formar part de la junta: 
 

Josep Clavé i Tutusaus Vocal Finalització del projecte 

 
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 95 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 267 adreces (socis + entitats). 
 
 

2.3. Activitats del Centre durant aquest exercici 
 

 
El resum de les principals tasques desenvolupades durant l’any 2015 és el següent: 
 

Activitats supralocals 

 Col·laboració amb l’associació Amics de Molins de Rei organitzant i realitzant una 
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excursió guiada pels camins antics i alguns elements de pedra seca de Begues (15 
març). 

 Participació en el grup de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible dels 
Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix. (Juny) 

 Participació en les activitats del Dia de l’Associacionisme Cultural, amb unes 
jornades de portes obertes al Jaciment arqueològic de la cova de Can Sadurní. 
(Juny) 

 Presentació del projecte (Grup Centre d’Estudis Beguetans - Land Art Associació 
Catalunya) ITINERARIS. Tradició i contemporaneïtat del paisatge de Begues  al 
Premi Internacional d’innovació Cultural Públic Públics organitzat pel Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). Entre 150 concursants el projecte 
aconseguí classificar-se entre els 11 primers (9-10 Juny). 

 Participació a la presentació de les actes de la VII trobada de centres d’estudis i 
estudiosos d’Eramprunyà. (Gavà, 2 juliol). 

 Participació a la comissió Consultiva del Parc de Garraf (St. Pere de Ribes, 21 
octubre) 

 Participació a les jornades Institut Estudis Penedesencs amb una comunicació 
sobre la recuperació del camí ral de Barcelona a Vilafranca (Vilanova i la Geltru, 24 
octubre). 

 Realització d’una xerrada sobre recuperació de vells camins veïnals i ramaders 
(Torrelles de Llobregat, 5 de novembre). 

 Organització i realització de la VIII Trobada de Centres d’estudi i Estudiosos 
d’Erampunyà, participació amb una ponència “La immigració occitana a Begues a 
cavall dels segles XVI i XVII. Economia i integració” i una comunicació “El primer 
moviment de població testimoniat al massís de Garraf. Abandonament de la cova de 
Can Sadurní (Begues) i establiment de la seva comunitat a l’entorn de les mines de 
Can Tintorer a inicis del neolític mitjà inicial. Una hipòtesi de treball cada cop més 
fefaent” (Begues, 14 novembre). 

 Presència en el Comitè Científic del Congrés “El Baix Llobregat a debat” organitzat pel 
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat, a realitzar-se durant el 2016.  

 

Activitats locals 

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

 Participació a la VIII Fira d’Entitats amb dos estands (arqueòlegs Cipag i CEB) (4 
octubre). 

 Organització i realització de la primera jornada/taula rodona de Patrimoni de 
Begues, sota el títol “Volem conservar el nostre patrimoni?” (7 març).  

 

Col·laboracions ajuntament 

 Participació a la reunió del PEMU Rectoria (1 juliol).  

 Trobada informativa amb la regidora de cultura (8 oct).  

 Comunicació a l’ajuntament de la proposta de representant del CEB a la Comissió 
de Patrimoni (8 desembre). 

 Disseny de la bandera de Begues a partir de l’escut heràldic de Begues aprovat el 
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2014. Gestions amb la Generalitat i l’ajuntament de Begues (febrer-abril). 

Al·legacions, recursos i suggeriments 

 Església vella de la rectoria. 6 abril: 1er escrit a ajuntament demanat aturada i 
explicació obres ocultes església vella per risc afectació restes temple romànic. 26 
abril: escrit denuncia ajuntament a Dep. Cultura per obres a església sense 
informes previs. 3 maig: nota de premsa sobre obres església vella, amb risc 
afectació restes romàniques i ocultant projecte a Comissió Patrimoni.27 maig: 2n 
escrit a ajuntament obres església vella.  

 Redacció i presentació de l’informe sol·licitat per l’ajuntament en defensa de l’ús 
públic del tram de camí ral entre el Pou del Glaç i la riera de Begues anomenat en 
alguns mapes “camino de Atajo” (28 juny). 

 Redacció i presentació de les al·legacions al Pla Especial de Millora (PEMU) del 
Nucli antic de la Rectoria (1 juliol). 

 Redacció i presentació de les al·legacions al Catàleg de camins municipals (21 
novembre). 

 

Arxius 

 Digitalització i preparació de la catalogació dels fons patrimonials de masia de Mas 
Roig i Cal Jepet (febrer-abril). 

 Redacció del conveni per a la gestió dels fons d’arxiu de la parròquia de Begues: 
gestions i defensa del projecte en col·laboració amb l’ajuntament de Begues i el 
bisbat de Sant Feliu de Llobregat (gener-desembre, en curs). 

 

Pedra seca 

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

 Reconstrucció i manteniment de barraques:  
- Barraca de Cal Viudo i accions a la Plaça del Bosc (novembre 2014-gener 

2015). 
- Barraca del Gravat i acció Crisàlide (febrer-juny). 
- Aixopluc del Miquelet (Can Térmens) i acció Llum (març-maig). 

- Manteniment de les barraques restaurades i restauració d’urgència de la 
barraca del Tot (Avgda. Mediterrània). 

- Reconstrucció de la barraca d’Els Casals i acció Paller de la Vetória (Els 
Casals) en col·laboració amb el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona. (7 març). 

- Reconstrucció de la barraca del Gus (setembre, en curs) 

 Col·laboració amb la Land Art Associació Catalunya en la I Biennal Internacional de 
Land Art d’Andorra. Creació de l’acció Aprisió (constsruïda amb pedra seca) al Coll 
de la Botella (La Massana) (Octubre). 

 Participació en la III Trobada de pedra seca sense fronteres a Subirats, 
organitzada per el Centre d’Estudis de Subirats. Presentació de la ponència 
Pedra, Art i Memòria (2 maig). 

 

http://www.pedrasecabegues.com/
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Patrimoni 

 Organització i realització, conjuntament amb la secció local d’ÒMNIUM, d’un itinerari 
guiat per Begues: “Tradició i contemporaneïtat del paisatge de Begues. Masies, 
pedra seca i accions land art” (28 Juny).  

 Organització i realització de la primera edició de les passejades d’estiu, sota aquest 
marc es van realitzar dues excursions per trams de diferents camins antics que han 
estat recuperats des de les activitats del CEB (11 juliol, camí vell Torrelles i 15 
agost, camí ral). 

 Organització i realització, conjuntament amb la secció local d’ÒMNIUM, d’una 
passejada per l’antic camí del castell i la visita guiada al castell d’Eramprunyà (9 
desembre). 

 Dins del projecte d’arquitectura del segle XX, s’han realitzat estudis sobre algunes 
construccions noucentistes del nostre municipi, un dels estudis ha donat com a fruit 
l’article sobre la casa Aymerich publicat al número 12 de l’Eixarmada. 

 

Arqueologia 

 Organització i realització, en col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai, de 
la quarta 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 del camí d’accés 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”: Campanyes d’excavació als 
jaciments de la cova de Can Sadurní i la Cova de Can Figueres. Participació 
d’estudiants d’Història i Arqueologia de diferents universitats europees. (juliol-agost) 

 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)  

 Renovació del projecte Apadrinem la cova de Can Sadurní 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. 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. 

 Difusió científica dels estudis amb la presentació de 5 comunicacions en diferents 
congressos, col·loquis i jornades d’arqueologia i prehistòria. A mes de la publicació 
de 10 articles científics en revistes i publicacions especialitzades. 

o PUBLICACIONS: 
 Actes del 5º Congreso del Neolítico de la Península Ibérica. Lisboa. 2015 

 “Prácticas agropecuarias durante el neolítico antiguo y el neolítico medio en 
la cueva de Can Sadurní: una aproximación interdisciplinar” Maria Saña, 
Ferran Antolín, Mercè Bergadà, Laura Castells, Oliver Craig Manuel Edo, 
Raquel Piqué i Cynthianne Spiteru 

 “Evidencias carpológicas de las prácticas agrícolas y el consumo de frutos 
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silvestres en el neolítico medio de la cueva de Can Sadurní” Ferran Antolín, 
Ramon Buxó i Manel Edo 

 Butlletí del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Article del mes. Octubre.  

 “La Cova de Can Sadurní de Begues, un jaciment arqueològic de primer 
ordre al Baix Llobregat”. Manuel Edo 

 Arqueologia de Sitges. Actes I Jornada. 2015 

 “La cova de Can Sadurní. Begues”. Manuel Edo, Ferran Antolín, Maria 
Jesús Barrio, Pablo Martínez. 

 Actes del XVII Congrés de la UISPP (Union Internationale des Sciences 
Préhistorique et Protohistoriques). (en premsa) 

 “Can Sadurní Cave (Begues, Barcelona). A new funerary model during the 
Middle Neolithic I in the northeast of the Iberian Peninsula”.  Manuel Edo, 
Pablo Martínez, Ferran Antolín, Concepció Castellana, Remei Bardera, 
María Saña, M. Mercè Bergadà, Chus Barrio, Elicínia Fierro, Josep Maria 
Fullola 

 Mirando a la Muerte: Las prácticas funerarias durante el neolítico en el noreste 
peninsular. Gibaja, J.F.; Subirà, M.E.; Martín,A.; Mozota, M.; Roig, J. (en premsa) E-
ditArx - Publicaciones Digitales. Castelló. 

 “El episodio funerario del neolítico antiguo cardial pleno de la cueva de Can 
Sadurní (Begues, Barcelona). Estado actual de la cuestión”. Manuel Edo, 
Ferran Antolín, Pablo Martínez, Maria Josefa Villalba, Josep Maria Fullola, 
Maria Mercè Bergadà, Maria Saña, Esther Verdún, Eva Fernández-
Domínguez, Cristina Gamba, Eduardo Arroyo-Pardo, Mireia Ache, Juan 
Francisco Gibaja, Antoni Palomo, Xavier Clop,Claire Manen, Fabien 
Convertini.  

 “La Cova dels Lladres (Vacarisses, Barcelona)”. Ramon Ten, Jaume 
Morera, Juan F. Gibaja, Xavier Oms, Manuel Edo.  

 “Cueva de Can Sadurní (Begues, Barcelona). Hacia la definición del modelo 
funerario en cueva para el Neolítico Medio I del Noreste peninsular”. Manuel 
Edo, Ferran Antolín, Pablo Martínez, Concepció Castellana, Remei Bardera, 
Chus Barrio, Elicínia Fierro, María Saña, M. Mercè Bergadà, Josep Maria 
Fullola 

 UNICUM. Revista de l’ ESCRBCC. (en premsa) 

 “Reproducció de les inhumacions neolítiques dela cova de Can Sadurní 
(Begues)”. Sandra Val, Rubén García, Domingo López, Manuel Edo, Pablo 
Martínez.  

 Boletín Geológico y Minero (en premsa). 

 “Procesos deposicionales y antrópicos del registro Holoceno de la Cova de 
Can Sadurní (Begues, Barcelona): aportación microestratigráfica”. M. Mercè 
Bergadà, Josep M. Cervelló, Manuel Edo, Ferran Antolín, Pablo Martínez 

o ASSISTÈNCIA A CONGRESOS, COL·LOQUIS I JORNADES: 
 Callaïs Colloque International. La parure en callaïs (variscite, turquoise) du 

Néolithique européen. Nature, exploitation, circulation et utilisation. Carnac. Abril. 

 Presentació de la comunicació “Les elements de parure en callaïs dans le 
Midi de la France au Néolithique et au Chalcolithique”  a càrrec de Jean 
Vaquer i Manuel Edo. 

 Col·laboració en la documentació de la “Carte de la callaïs européene” Oest 
francès, Midí francès, Catalunya, Vall de l’Ebre, País Basc i País Valencia a 
càrrec de Manuel Edo. 

 10th International Symposium on Knappable Materials. On the rocks. Barcelona. 
Setembre. 

 Presentació de la comunicació” First archaeopetrological aproximation to the 
provenance of the neolithic axes and adzes from Can Sadurní's cave 
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(Begues, Baix Llobregat)” a càrrec de Mar Rey, Mireia Ache, Elicínia Fierro, 
Manuel Edo, Gemma Alias i Xavier Mangado 

 VIII Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà. Els moviments 
migratoris. Begues. 14 de novembre.  

 Presentació de la comunicació “El primer moviment de població testimoniat 
al massís de Garraf. Abandonament de la cova de Can Sadurní (Begues) i 
establiment delaseva comunitat a l’entorn de les  Mines de Can Tintorer 
(Gavà) a inicis del Neolític Mitjà Recent”. A càrrec de Manuel Edo, Ferran 
Antolín, Pablo Martínez, Concepció Castellana, Maria Jesús Barrio, Elicínia 
Fierro, Maria Eulàlia Subirà, Remei Bardera, Carlos Odriozola 

 Aproximaciones actuales al estudio de la complejidad social en la Prehistoria Ibérica 
Reciente. Prácticas funerarias, materias primes exóticas y artefactes suntuarios. 
Workshop. Sevilla. Desembre  

 Presentació de la comunicació “El rol de la cal·laïta durante el neolítico en la 
Europa Sudoccidental. Estado actual del conocimiento. Vacíos por cubrir” a 
càrrec de Manuel Edo. 

 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 3. 

 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 els grups oberts “CIPAG” i “Encantada”, i a Twitter “@CIPAG”. 

 Programació i finançament de l’Exposició “Neanderthals a Catalunya”, al centre 
cívic el Roure, Begues (Octubre-novembre). 

 Intervenció arqueològica a l’ermita de Santa Eulàlia. Descobriment de 
l’existència de com a mínim una ermita anterior. (Abril-maig) 

 Col·laboració amb la iniciativa “Apadrina cirerers”. Els padrins visiten la cova de Can 
Sadurní. (Abril) 

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

 Participació a la mostra “Vine a fer cervesa!!!”. Tast professional de cervesa 
Encantada a càrrec de Gonzalo B. Zaragoza. (Novembre) 

 
 

 

2.4. Publicacions 
 

 Edició i presentació de la separata en català del llibre d’en Vicente Medina: “La 
Verdadera mort del comte Guifre el Pilós, Begues, agosto de 897”. (3 d’octubre) 

 Edició del numero nº12 de la revista Eixarmada. (octubre) 

 

 

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, l’Aixopluc, el Punt 
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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. 
 
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. 
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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: 
 

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 
 
 
 

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, sempre i quan 
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 difusió del Documental sobre les caramelles de 
Begues. 

- Col·laboració en la realització de passejades culturals per recuperar camins 
tradicionals amb la secció local d’OMNIUM. 
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3. BALANÇ  ECONÒMIC Exercici 2015 
 

 

 
 

 

APORTACIONS A PROJECTES 1.083,78 € QUOTES SOCIS 2.095,00 €

Edició documental Caramelles 359,37 € Quotes 2015 1.950,00 €

Neteja camins històrics 124,41 € Recuperacions i altes 145,00 €

Aportació a Cipag 600,00 €

APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS 245,30 € SUBVENCIONS 853,03 €

Quota anual CECBLL 50,00 € Subvenció ajunt. Begues 2014 (50%) 292,80 €

Patronat de Sant Galderic 15,00 € Subvenció ajunt. Begues 2015 (50%) 365,96 €

Quota 2014+2015 CCEPC 180,30 € Ajut. Centre d'estudis Gavà a Trobada Est.Era 194,27 €

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS 1.268,72 €

Taula Rodona Patrimoni Begues 234,87 €

Premis Trivial Begues 404,50 €

Trobada Est. Eramprunyà 629,35 € VENDA PUBLICACIONS 184,00 €

  edició pre-actes 194,27 € 80,00 €

  picapica matí i tarda 375,00 € 99,00 €

  enviament conv. 60,08 € 5,00 €

PUBLICACIONS 1.506,23 €

TOTAL INGRESOS 3.132,03 €

Separata Guifrè el Pilòs 1.506,23 €

MATERIAL INFORMATIC 424,59 € ESTAT DE COMPTES:

Manteniment Web Pedra Seca 290,40 €

Registre anual domini 24,20 €

Memòria ordinador 109,99 € SDO. A 31.12.2014 2.270,54 €

MATERIAL D'OFICINA I D'ALTRES 17,25 € INGRESOS 2015 3.132,03 €

DESPESES 2015 4.975,41 €

Papereria 12,15 €

5,10 €

DESPESES FINANCERES 169,07 € Total a 31.12.2015 427,16 €

de manteniment 48,00 €

de tramitació rebuts 40,17 €

de devolució rebuts 42,35 €

de enviament corresp. 0,00 €

de tarjetes 33,00 €

de transferències 5,55 €

Sdo. comptes a 31.12.2015 427,16 €

IMPOST AEAT MODEL 111 75,47 €

DEVOLUCIONS DE QUOTES 185,00 € 185,00 €

TOTALDESPESES 4.975,41 €

BALANÇ 2015

DESPESES C.E.B. 2015 INGRESOS C.E.B. 2015
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4. ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2016 
 

 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. 

 

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. 
 Continuar amb la recuperació de barraques de pedra seca. 

 Manteniment del web www.pedrasecabegues.com.  

Patrimoni 
 Aprofundir en l’estudi de l’arquitectura del s.XX en el nostre municipi, enguany es 

realitzarà un estudi sobre l’Arquitecte Serra i les diferents obres que va realitzar al 
nostre municipi.  

 Recuperació i senyalització de camins històrics: enguany l’objectiu principal és la 

bona senyalització dels trams i camins ja recuperats per que no es tornin a perdre. 

 Fer difusió i que es coneguin els camins antics recuperats, per mitja de la realització 

de passejades en col·laboració amb Omnium Begues, el recorregut de les quals 

segueixi en part o totalment aquests camins. 

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 
Cassimanya, s’efectuaran com és habitual entre els mesos de juliol i agost. En les 
que hi participen estudiants de diferents universitats. 

 A més de la campanya d’estiu aquest any també es realitzarà una campanya 
d’excavació per setmana santa al Dolmen de Camp Gras i a la Cova de Can 
Figueres. 
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 Continuació dels treballs d’investigació i recerca dels materials arqueològics 
recuperats en les diferents intervencions arqueològiques. 

 Es dura a terme la cinquena 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 
vinguin de Begues. 

 En la línia de potenciar la difusió dels nostres jaciments arqueològics es té la 
voluntat d’iniciar 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 la cova de Can Sadurní. 

 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 es poden documentar en les excavacions arqueològiques. 

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

 

Activitats locals 
 Edició anual del joc de Trivial de Begues i Catalunya, amb nou contingut revisat. 
 Organització dels Fòrums de l’Espluga, espai de difusió i debat. 
 Mantenir la col·laboració amb Òmnium Cultural en les passejades. 

 

Activitats supralocals 
 Participació del CEB a la IX trobada d’estudiosos i centres d’estudi d’Eramprunyà. 

Que enguany es celebrarà a Viladecans i que tindrà com a temàtica principal els 
temples religiosos.  

 Seguir participant en els espais de treball i debat de la CETS dels parcs del Garraf, 
Olèrdola i Foix. 

 

Suport a iniciatives 
 Des de la junta del CEB considerem molt interessant la existència d’una moneda 

social al nostre municipi i ho veiem com una oportunitat de posar en valor i donar 
reconeixement al treball voluntari en molts dels projectes que es fan des del CEB, 
per aquest motiu es vol col·laborar en impulsar l’ús de la moneda social de Begues, 
la “Cuca”.    

 

Col·laboracions ajuntament 
 Col·laborar en l’elaboració del Catàleg patrimoni, per això es vol proposar la 

signatura d’un conveni amb l’ajuntament i Diputació. 
 Editar mapa Piolet. 
 Participar en la comissió de patrimoni. 
 Difondre els treballs d’investigació de l’ermita de Santa Eulàlia. 
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Publicacions 
 

 Publicar almenys un butlletí de l’Eixarmada. 
 

 Publicar el mapa d’itineraris i patrimoni cultural. 
 
 

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 2016 
 

          
 

DESPESES INGRESOS

MATERIAL D'OFICINA I TRAMITACIÓ DE CORREU 50,00 € QUOTES SOCIS 2.060,00 €

(77 rebuts)

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 1.170,00 €

PUBLICACIONS (Eixarmada) 890,00 €

. A les publicacions (Eixarmada i d'altres) 445,00 €

ESDEVENIMENTS . Estudi Arquitectura s.XX a Begues 250,00 €

400,00 € . A la recuperació de camins històrics 100,00 €

Premis Trivial 400,00 € . Al Trivial de Begues 200,00 €

. A la senyalització de barraques de vinya 175,00 €

APORTACIÓ A PROJECTES

1.950,00 €

Ajut excavacions Can Sadurní 600,00 € APORTACIÓ DEL CENTRE D'ESTUDIS 635,15 €

Recuperació de camins històrics 500,00 €

(senyalització dels trams desbrossats)

Senyalització de barraques de vinya 350,00 €

(diseny i producció d'etiquetes)

Treball Arquitectura s.XX a Begues 500,00 € TOTAL INGRESOS 3.965,15 €

APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS

155,15 €

. Centre d'Estudis del Baix Llobregat 50,00 €

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

. Suscripcio Revista Pedra Seca 15,00 €

DESPESES FINANCERES

120,00 €

TOTAL DESPESES 3.965,15 € SALDO DE L'EXERCICI 2016 0,00 €

PRESSUPOST CEB 2016


