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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2007. 
 
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 2008. 
 
5. Presentació i aprovació de la proposta de renovació parcial de la Junta. 
 
6. Presentació de les principals línies d’actuació de l’any 2009. 
 
7. Presentació i aprovació del pressupost per a 2009. 
 
8. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  
Exercici 2008 

 
 
2.1. Junta del CEB 
 
La composició de la Junta actual és la següent: 
  
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 

 
 
2.2. Socis 
 
Actualment, el CEB té 75 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. Activitats del Centre durant aquest exercici 
 
La organització i celebració durant l’any 2008 dels 30 anys d’Excavacions 
arqueològiques a Begues i el Garraf ha copat pràcticament totes les activitats i energies 
del CEB durant aquest any. Tot seguit es relacionen igualment les principals tasques 
desenvolupades durant l’any 2008: 
 
• Publicació entrevista al president del CEB en el butlletí municipal (gener) 
 
• Conferència “Bartomeu Fabrés: metge i polític a Begues i Gavà (1925-1936)”. A 

càrrec de Ricard Cervera (26 gener) 
 
• Elaboració del qüestionari i col·laboració en les entrevistes pel projecte de memòria 

Històrica. 
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• Assistència a les reunions del Consell de Cultura de l’Ajuntament (10 gener, 11 

desembre) 
 
• Reunió amb l’ajuntament per tractar del tractament de les rieres (7 febrer) 
 
• Assistència a les reunions de la comissió de Patrimoni de l’Ajuntament (4 juny, 28 

octubre) 
 
• Assistència a reunió ajuntament sobre el centre Cívic (12 juny) 
 
• Assistència a la presentació del projecte Muntanyes del Baix (Sta. Coloma de 

Cervelló, 19 juny) 
 
• Reunions internes del CEB (junta 24 maig, 3 i 16 juliol, 2 i 3 agost) 
 
• Joc de Trivial de Begues i Catalunya. Activitat del CEB dins la Festa Major d’Estiu 

(26 juliol). 
 
• Participació 1ª Fira d’Entitats (26 juliol) amb estands del CEB i Cipag. 
 
• Escrit als socis sol·licitant la col·laboració per reforçar la junta (28.5.08) 
 
• Presentació al VII CONGRÉS DE LA COORDINADORA DE CENTRES D’ESTUDIS 

DE PARLA CATALANA. ELS PROCESSOS MIGRATORIS A LES TERRES DE 
PARLA CATALANA. DE L’ÈPOCA MEDIEVAL A L’ACTUALITAT. València, 
Universitat de València i Centre Octubre de la comunicació: La immigració occitana 
a Begues a través del fons notarial eclesiàstic de l’arxiu històric de Sant Cristòfol de 
Begues, a càrrec de Víctor Mata (16, 17 I 18 d’octubre, València) 

 
• Participació amb presentació d’una xerrada sobre projecte d’organització i 

digitalització de l’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cristòfor de Begues a les I 
Trobades d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà, a Gavà (25 octubre) 

 
• Proposta a sol·licitud de l’ajuntament d’un nom relacionat amb el topònim local pel 

nou carrer del sector del nou Institut: carrer de les Eres.  
 
• Revisió del nomenclàtor de toponímia major de Begues a sol·licitud de l’ajuntament. 
 
• Sol·licitud d’ajut per la 2ª fase del catàleg de pedra seca.  
 
• Escrits i reunions amb l’ajuntament en defensa de la restitució fidel de la Creu de 

Terme, tant en relació a les seves característiques com a la situació al capdamunt 
del passeig de l’Església (28 novembre, 17 desembre). 

 
• Reunions projecte 30 anys (15 abril, 30 maig, 25 setembre, 13, 20 i 24 novembre)    
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• Acte presentació projecte 30 anys a l’església vella de la Rectoria (29 novembre) 
 
• Assistència a reunions PEB-Aps (15 octubre, 20 novembre, 22 desembre)   
 
• 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). 

 
• Reunió Mapa Patrimoni (27 novembre) 
 
• Campanyes d’excavacions a les coves de Can Sadurní, Can Figueres i Dolines del 

Pla de Sots (les Alzines). 
 
• Celebració de l’Assemblea anual de socis de 2007, amb incorporació de nova 

secretaria i vocals (8 novembre) 
 
• Assistència a presentació Pla ús públic PN Garraf (11 desembre) 
 
• Celebració dels 30 anys d’excavacions arqueològiques a Garraf: 
 

o Organització i celebració jornades internacionals de Prehistòria: Garraf, 30 
anys d’investigació arqueològica, 1978-2008 (L’Escorxador, 5-7 desembre 
2008). 

 
o Elaboració materials i inauguració exposició 30 anys d’Excavacions 

Arqueològiques a Begues i el Garraf (capella Fundació Bosch, 5 desembre). 
 

o Presentació cervesa neolítica a Can Sadurní (30 anys, 6 desembre)  
 

o Presentació adequació interior cova Can Sadurní per visites segures  
compatibles amb les excavacions, i visita als jaciments de les dolines i el 
dolmen d’Ardenya  (30 anys, 7 desembre). 

 
• Acompanyament visites Expo 30 anys (18 desembre) 
 
 
2.4. Publicacions 
 
• Edició butlletí l’Eixarmada nº 10. 
 
• Edició preactes jornades 30 anys.   
 
• Edició tríptic jornades 30 anys. 
 
• Fulls i pòsters informatius gener i desembre.  
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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 
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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2.6. Renovació de la Junta 
 
Enguany correspon renovar el 50 % de la junta per compliment dels estatuts, en 
concret el president, secretaria, i dos vocals (tots els indicats amb *). Tanmateix, donat 
que l’any 2008 i 2009 han finalitzat, no tindria sentit fer canvis a temps passat, pel que 
se sotmet a l’assemblea deixar els possibles canvis per la següent que tindrà lloc en 
finalitzar aquesta.  
  
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 de toponímia 
Manel Edo i Benaiges Vocal d’arqueologia 
Víctor Mata i Ventura* Vocal d’arxiu, documentació i pedra seca 
Joan Campamà i Pi Vocal 
Albert Guasch i Luján  Vocal de memòria històrica 

   
2.7. 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 i Víctor Mata  
Geografia, tractament informàtic    
 Rosa Sevillano, Jordi Campamà, Joan Campamà, Quim Carbalho 
Publicacions, maquetació    
 Carlos Murcia 
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3. BALANÇ  ECONÒMIC Exercici 2008 
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4. ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2009 
 
 Donat que aquesta assemblea s’ha celebra l’any 2010, se suprimeix aquest 

apartat, i les activitats dutes a terme es reflecteixen a la memòria corresponent a 
l’any 2009 que es llegirà a continuació.  

 
 

5. PRESSUPOST PER L’ANY 2009 
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