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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2006. 
 
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. 
 
4. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2007. 
 
5. Presentació i aprovació de la proposta d’ampliació i renovació de la Junta. 
 
6. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2008. 
 
7. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2008. 
 
8. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  
Exercici 2007 

 
 
2.1. Junta del CEB 
 
La composició de la Junta actual és la següent: 
  
 Xavier Parellada i Viladoms  President 

Vicente Medina i Vicioso   Vicepresident 
Anna Torres Gutierrez   Secretària 
Anna Mª Boj Silvestre   Tresorera 
Josep Clavé i Tutusaus   Vocal Toponímia 
Manel Edo i Benaiges   Vocal Arqueologia 
Víctor Mata Ventura   Vocal Arxius i documentació 

 
 
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 
 
16 de febrer de 2007 
 
Assisteixen: Xavier Parellada, Manel Edo, Víctor Mata, Anna Torres, Anna Mª Boj i 
Assuncion Campamà 
 
Temes tractats:  

- Quotes: l’Anna Mª Boj (propera tresorera) ja s’ha passat el cobrament de 
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rebuts a 74 socis amb retorn de 8. Alguns s’han donat de baixa però cal 
actualitzar les dades.  

- Ordinador: s’ha comprat un nou ordinador que cal equipar amb nous 
programes. Es valora la necessitat de comprar un nou escàner, ja que 
l’existent ha quedat obsolet al no ser compatible. 

- Local: estem pendents de que l’ajuntament ens confirmin la ubicació del nou 
local, que previsiblement estarà al espai de la planta superior on actualment 
hi ha l’assistenta social 

- Arxiu parròquia: s’ha acordat signar un conveni amb l’Ajuntament, la 
parròquia i la Fund. Teodor Bosch per la catalogació de l’arxiu històric 
parroquial. 

- Catàleg Pedra seca: projecte subvencionat per la Fundació Territori i 
Paisatge. Hi participaran dos joves de Begues. S’acorda obrir compte a la 
Caixa de Catalunya per poder rebre la subvenció.   

- Arxius patrimonials: en Victor Mata està mirant d’aconseguir subvencions per 
catalogar els arxius de Can Sadurní i Can Térmens.  

- Arxiu CEB: es planteja organitzar l’arxiu propi, la biblioteca i l’arxiu fotogràfic 
amb la col·laboració de l’Assuncion Campamà. 

- Es valorarà la possibilitat d’assessorar a Can Grau del Coll en relació al by-
pas. 

- Des de la Secció d’Arqueologia es planteja què fer amb el dolmen. La 
Generalitat suggereix que es tapi.     

 
16 de març de 2007 
 
Assisteixen: Xavier Parellada, Anna Torres, Víctor Mata, Manel Edo i Anna Mª Boj. 
 
Temes tractats:  

- Conveni arxiu parròquia: estem pendents de la signatura.  
- Local: s’ha ajornat la reunió prevista per la distribució d’usos. Estem 

pendents de nova data. 
- Debat polític: l’entitat de joves 6tres9 organitzarà un debat polític amb tots els 

candidats a l’alcaldia, i ens demanen a les entitats temes d’interès i 
preguntes concretes que voldríem que se’ls fessin. Entre aquests s’escullen 
la pèrdua i degradació del patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic, la 
manca d’un arxiu històric municipal, la degradació de les rieres, les barreres 
a la mobilitat peatonal entre l’entorn  - parc natural i el poble, el manteniment 
de camins pel perill d’incendis i la gestió de la biomassa.  

- Assemblea 2006: cal preparar la memòria del 2006 i el pressupost del 2007. 
Es proposa celebrar-la a primers de maig. El Jordi Dolz i l’Anna Mª Boj 
s’encarregaran de fer els balanços i pressupostos.  
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12 de maig de 2007 
 
Se celebra l’assemblea general ordinària amb l’assistència de 17 socis i renovació de 
junta. 
 
22 d’agost de 2007 
 
Assistents: Xavier Parellada, Vicente Medina, Manel Edo, Josep Clavé, Anna Torres, 
Anna Mª Boj, Assuncion Campamà, Rosa Sevillano. 
 
Tema tractat: 

- Presentació del projecte de celebració dels 30 anys d’excavacions 
arqueològiques a Begues i Garraf. En Manel Edo exposa amb més detall a la 
junta i col·laboradors més propers el projecte.  

 
 

Reunions pel projecte 30 anys:  10 de setembre, 14 de setembre, 21 de setembre, 2 
d’octubre, 17 d’octubre, 30 d’octubre, 7 de novembre, 15 de novembre, 18 de 
desembre.  
 
Es crea una comissió executiva que s’encarregarà de tirar endavant el projecte, creant 
alhora subcomissions específiques de treball. La comissió està formada per membres 
de la junta del CEB, socis del CEB, arqueòlegs, el regidor de cultura i una tècnica de 
l’ajuntament. En concret els membres permanents són: Francesc Sànchez, Teresa 
Jardí, Manel Edo, Pepa Villalba, Anna Blasco, Pablo Martínez, Rosa Sevillano, Anna 
Mª Boj i Xavier Parellada. Ocasionalment també hi participen la Mª Rosa Bondia i en 
Jaume Viñas. També es fan reunions amb l’alcalde i el regidor d’urbanisme, els 
propietaris de la cova de Can Sadurní (amb visita a les coves prehistòriques de Serinyà 
obertes al públic), autoritats de la Diputació, Generalitat, etc. El desgast que impliquen 
totes aquestes reunions i tasques (organització de les diverses activitats previstes, 
elaboració projecte, pressupost, tràmits a fer, subvencions a sol·licitar, etc), comporta 
que no es facin més reunions de junta en tot l’any 2007.       
 
 
2.5. Activitats del Centre durant aquest exercici 
 
Tal com es va explicar a l’escrit enviat als socis en data de 28 de maig de 2008, la 
difícil situació que arrastrem des de fa uns anys per gestionar el CEB es manté. La 
resposta a la crida efectuada en aquell escrit ha estat notable, i confiem que ens 
permetrà donar l’embranzida necessària a l’entitat. Un reflex d’aquest és la nova 
proposta de junta que es presenta, amb incorporació de nous membres, i l’edició d’un 
nou butlletí de L’Eixarmada després de 4 anys en blanc. De fet aquest nou butlletí 
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forma part del nou exercici de 2008, però donat el retard en convocar l’assemblea de 
l’any 2007 ha coincidit en el temps.    
 
De vegades ens fa l’efecte que no fem gaires activitats, però quan preparem la 
memòria anual i relacionem les diferents activitats dutes a terme, sempre ens alleuja 
veure que tampoc són tan poques. Tanmateix som conscients que la vessant 
d’activitats externes i més visibles pel soci és la que està coixejant més aquests darrers 
anys, i és cap aquí on volem destinar renovats esforços en el futur. L’any 2007 però ha 
estat l’any d’arrencada d’un nou projecte molt ambiciós, de forma que bona part de 
l’esforç del darrer quatrimestre de 2007 s’ha destinat a la organització dels actes de 
celebració dels 30 anys d’excavacions arqueològiques a Begues i Garraf, amb la 
presentació de sol·licituds de subvencions a diferents entitats i administracions. Els 
resultats d’aquests esforç però no es veuran fins a finals de l’any 2008.   
 
El resum de les principals tasques desenvolupades durant l’any 2007 és el següent: 
 
• Al llarg de l’any 2007, s’han traslladat a l’Ajuntament de Begues diferents 

escrits de suggeriments, sobre les obres de rehabilitació de l’Església vella de 
la Rectoria. El mes de març s’informa a la regidora de Cultura de les 
propostes del CEB exposades a la jornada de portes obertes de l’església 
vella de cara a la rehabilitació. El mes d’octubre s’envia un nou comunicat 
notificant que en contra de l’acordat s’ha fet un paviment de morter sobre el 
jaciment pendent d’excavar a l’absis i sol·licitant la seva retirada i substitució 
per un paviment flotant de fusta.  

 
• S’han obtingut els resultats de la datació per carboni 14 de les restes 

humanes descobertes durant l’excavació de l’absis i la sagristia de l’església 
vella, amb dates que van del segle X al s. XV, prèvies per tant a la construcció 
de l’església actual de la rectoria.  

 
• Restauració d’una barraca de vinya a Mas Roig (octubre 2007). 
 
• Visita al Castell i església vella de Castelldefels, amb explicacions per part del 

GREHIC (21 gener) 
 
• Proposta dins de la Comissió de Cultura de l’ajuntament de la presentació 

d’una candidatura als Premis de Reconeixement Cultural del Baix Llobregat 
formada pels arqueòlegs Manel Edo, Pepa Villalba i Anna Blasco pels 30 anys 
d’excavacions arqueològiques (novembre). Els candidats guanyen el premi de 
Recerca. 

 
• Participació amb presentació d’un pòster a les Jornades d’Entitats d’Estudi 
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del Baix Llobregat (Castelldefels) (octubre) 
 
• Benedicció del terme a la creu del Pedró (6 de maig) 
 
• Conferència L’impacte del canvi climàtic a Begues, a càrrec de Jordi Mazón 

(Associació d’Observadors Meteorològics. (28 d’abril) 
 
• Joc de Trivial de Begues i Catalunya. Activitat del CEB dins la Festa Major 

d’Estiu (juliol). 
 
• Visita a càrrec de Manel Edo a la Cova de Can Sadurní Festa Major d’Estiu 

(juliol) 
 
• Conferència a càrrec de Manel Edo sobra la Cova de Can Sadurní i el  projecte 

de celebració dels 30 anys d’excavacions arqueològiques a Garraf 
(Escorxador, 17 novembre). 

 
• Celebració de l’Assemblea anual de socis de 2006 (12 de maig 07) 
 
• Escrit al cap de bombers donant suport a Josep Manteca per a la instal·lació 

d’un anemòmetre a l’antena (20 de maig).  
 
• Presentació del llibre Avencs de Garraf i d’Ordal, de Víctor Ferrer. Can 

Sadurní, 1 setembre) 
 
• Participació regular a la Comissió de Cultura (mensual) 
 
• Participació en l’enquesta del grup 6tres9 a les entitats per a la preparació del 

primer debat polític al Poliesportiu (13.5.07)  
 
• Escrit als socis trametent la memòria de l’any 2006 i informant d’actes 

previstos. 
 
• Se segueix treballant en el monogràfic de l’Eixarmada destinat a l’entorn 

natural de Begues. 
 
• Escrit a l’ajuntament sol·licitant que es respecti el pou i safareig del carrer 

Sant Joan (7.5.07) 
 
• Escrit a l’ajuntament proposant que es modifiqui el nom previst a un carrer de 

la Parellada i se li doni el nom tradicional de Camí de Sitges (23.12.07). 
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• Reunions amb els nous regidors de Cultura i de Medi Ambient exposant les 

preocupacions del CEB de cara a la preservació del patrimoni i aportant 
propostes. 

 
• Execució dels primers treballs del projecte subvencionat 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. Signatura 
del conveni amb l’ajuntament de Begues, la parròquia de Sant Cristòfor de 
Begues i la Fundació Teodor Bosch. 

  
• Execució dels treballs del Projecte subvencionat per La Caixa de Catalunya  

per a la formació d’un catàleg de construccions en pedra seca del terme 
municipal de Begues. Presentació dels resultats a les Jornades de Pedra Seca 
(Sitges, ....) 

 
• Elaboració a sol·licitud de l’alcalde d’una proposta de col·laboració i d’índex 

de continguts del futur Catàleg de Patrimoni de Begues, el qual es proposa 
realitzar-lo conjuntament amb el Centre d’Estudis del Baix Llobregat 
(novembre). 

 
• Preparació a petició dels organitzadors d’una conferencia a les Jornades de 

Patrimoni del Baix Llobregat sobre el futur Catàleg de Patrimoni de Begues, 
que finalment no tira endavant (desembre).      

 
• Múltiples reunions, i tramitació de sol·licituds de subvencions pels actes dels 

30 anys a la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Begues, Diputació de 
Barcelona, Ministeri de Cultura, Institut Ramon Muntaner. 

 
• Participació en una reunió a l’efecte i elaboració d’una relació de gent gran a 

entrevistar pel projecte de memòria Històrica (desembre). 
 
2.6. Publicacions 
 
• Fulls i pòsters informatius als mesos de gener, abril-maig, octubre i novembre  
 
 
2.7.  Relacions amb altres Centres 
 
Enviem les nostres publicacions a les entitats que poden estar interessades per les 
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activitats del CEB, com són les Escoles, la Biblioteca pública, l’Aixopluc, el Punt 
d’Informació Juvenil de Cal Pere Vell 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. 
 
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. 
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2.8. Presentació de la nova Junta 
 
Enguany no correspon renovar la junta per compliment dels estatuts, però donat que hi 
ha una substitució de la secretària i la incorporació de nous vocals (*), tot seguit es 
relaciona la nova composició i funció de cadascú per a la seva aprovació, si s’escau: 
  
Xavier Parellada i Viladoms President 
Vicente Medina i Vicioso Vicepresident 
Maria Reina i Rodríguez (*) Secretària 
Anna Maria Boj i Silvestre Tresorera 
Josep Clavé i Tutusaus Vocal d’història oral i toponímia 
Manel Edo i Benaiges Vocal d’arqueologia 
Víctor Mata i Ventura Vocal d’arxiu i documentació 
Joan Campamà i Pi (*) Vocal 
Albert Guasch i Luján (*) Vocal de memòria històrica 

 
   
2.9. Grups de treball 
 
Amb les noves incorporacions a la junta així com d’alguns socis que s’han mostrat 
interessats en participar activament en les activitats del CEB, i per tal d’actualitzar la 
constitució dels grups de treball amb els col·laboradors actualment actius, tot seguit es 
relacionen grups i membres: 
 

Toponímia     
  Josep Clavé  
Memòria oral   
  Albert Guasch, Rosa Sevillano 
Arqueologia     
  Manel Edo, Pepa Villalba, Anna Blasco, Elicinia Fierro 
Arxius i documentació  
  Víctor Mata 
Història     
  Vicente Medina 
Natura i patrimoni    
  Xavier Parellada  
Geografia, tractament informàtic    
 Rosa Sevillano, Jordi Campamà, Joan Campamà, Quim Carbalho 
Publicacions, maquetació    
 Carlos Murcia 
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3. BALANÇ  ECONÒMIC Exercici 2007 
 
 
      PRESSUPOST 2008     
         
DESPESES        
         
MATERIAL D'OFICINA I TRAMITACIÓ DE CORREU   500,00 € 
         
RECURSOS INFORMÀTICS    1.225,00 € 
         
  . consumibles impressora   300,00 €   
  . SAI interactiu online   925,00 €   
         
MOBILIARI DEL LOCAL     600,00 € 
         
DESPESES FINANCERES    195,00 € 
         
  . comissions de manteniment i d'altres  80,00 €   
  . despeses de facturació rebuts  115,00 €   
         
PUBLICACIONS (L'Eixarmada, El Fulletó, llibrets i catàlegs)  700,00 € 
         
QUOTES A ENTITATS CULTURALS    169,15 € 
         
  . Centre d'Estudis del Baix Llobregat  29,00 €   

  
. Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana 90,15 €   

  . Altres possibles col·laboracions  50,00 €   
         
APORTACIÓ AL PROJECTE "30 ANYS D'INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA    
AL GARRAF"     530,85 € 
              
    TOTAL DESPESES  3.920,00 € 
              
INGRESSOS        
         
QUOTES SOCIS     1.420,00 € 
         
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE BEGUES   2.500,00 € 
         
    TOTAL INGRESSOS  3.920,00 € 
              
    SALDO DEL EXERCICI 2008 0,00 € 
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ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2008 
 
 Seguir les recerques en curs sobre la història de les masies, els cognoms 

beguetans i el microclima de Begues. 
 
 Joc de Trivial de Begues i Catalunya 
 
 Finalitzar la catalogació i executar la digitalització de l’arxiu parroquial 
 
 Potenciar la conservació i recuperació dels arxius històrics de Begues 
 
 Celebrar els 30 anys d’excavacions arqueològiques a Garraf mitjançant una 

jornades de prehistòria, la inauguració d’una exposició amb una mostra dels 
materials recollits i l’adequació de la cova de Can Sadurní per a que les visites 
es puguin dur a terme en major assistència i millor comoditat i de forma 
compatible amb les excavacions.   

 
 Participació a la primera trobada d’entitats i estudiosos de la Baronia 

d’Eramprunyà 
 
 Participar en l’elaboració del catàleg del Patrimoni de Begues 
 
 Acabar l’edició de l’Eixarmada sobre el medi natural. 
 
 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 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). 
 
 Recuperar les tertúlies del CEB amb una periodicitat a decidir (mensual, trimestral?) 

 i obertes a tots els beguetans (per ex. el 1er dissabte de cada mes a les 17h en 
una terrassa del passeig de l’església en horari d’estiu i en un cafè en horari 
d’hivern).  

 
 Fer les passes necessàries per dotal el CEB d’una seu adient i estable, que permeti 
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desenvolupar adequadament la nostra activitat.  
 

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. 
 S’inaugurarà l’exposició sobre la prehistòria a Garraf 
 
 

Publicacions 
 
El CEB té previst reemprendre l’edició de L’EIXARMADA  amb periodicitat semestral, 
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. 
 
S’editarà documentació de caire divers relacionada amb la celebració dels 30 anys 
d’excavacions arqueològiques. 
 
 

Arxiu documental 
 
El CEB té previst continuar la tasca de l’elaboració d’un fons documental, especialment 
fotogràfic i de recull de publicacions. 
 
 

Fonts orals 
 
 Col·laborar amb el projecte de recuperació de la memòria històrica.  
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5. PRESSUPOST PER L’ANY 2008 

 
DESPESES        
         
MATERIAL D'OFICINA I TRAMITACIÓ DE CORREU   500,00 € 
         
RECURSOS INFORMÀTICS    1.225,00 € 
         
  . consumibles impressora   300,00 €   
  . SAI interactiu online   925,00 €   
         
MOBILIARI DEL LOCAL     600,00 € 
         
DESPESES FINANCERES    195,00 € 
         
  . comissions de manteniment i d'altres  80,00 €   
  . despeses de facturació rebuts  115,00 €   
         
PUBLICACIONS (L'Eixarmada, El Fulletó, llibrets i catàlegs)  700,00 € 
         
QUOTES A ENTITATS CULTURALS    169,15 € 
         
  . Centre d'Estudis del Baix Llobregat  29,00 €   

  
. Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana 90,15 €   

  . Altres possibles col·laboracions  50,00 €   
         
APORTACIÓ AL PROJECTE "30 ANYS D'INVESTIGACIÓ PREHISTÒRICA    
AL GARRAF"     530,85 € 
         
    TOTAL DESPESES  3.920,00 € 
              
INGRESSOS        
         
QUOTES SOCIS     1.420,00 € 
         
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE BEGUES   2.500,00 € 
         
    TOTAL INGRESSOS  3.920,00 € 
              
         
    SALDO DEL EXERCICI 2008 0,00 € 
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