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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2008. 
 
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 2009. 
 
5. Presentació i aprovació de renovació parcial de la Junta. 
 
6. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2010. 
 
7. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2010. 
 
8. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  
Exercici 2009 

 
 
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 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 

 
 
2.2. Socis 
 
Actualment, el CEB té 78 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 
 
Passat l’any 2008, totalment ocupats en la organització de la celebració dels 30 anys 
d’excavacions arqueològiques a Begues i el Garraf, l’any 2009 s’han pogut diversificar 
una mica més les activitats. Tanmateix, el darrer esforç per elaborar i editar el catàleg 
de l’exposició dels 30 anys i l’organització de les II Trobades d’Estudiosos 
d’Eramprunyà a Begues, han marcat bona part de l’exercici, mentre que l’embranzida 
en la recuperació de barraques de vinya i l’eclosió del projecte de recuperació del camí 
ral i altres camins tradicionals, han marcat la resta.    
 
El resum de les principals tasques desenvolupades durant l’any 2009 és el següent: 
 
• Presentació a la Diputació de propostes i suggeriments al Pla d’Ús Públic del Parc 
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Natural de Garraf (gener). 
 
• Guiatge /acompanyament visites expo 30 anys i adequació cova Can Sadurní. 

Actes Festa Major Hivern (17-18 gener)   
 
• Col·laboració dins del PEB en la organització d’un APS (aprenentatge i servei a la 

societat) amb un taller per adolescents destinat a la recuperació del camí ral: “Joves 
pel Camí ral” i assistència a reunions (14 gener, 28 maig) 

 
• Reunions memòria Històrica (24 gener, 7 febrer) 
 
• Reunió amb l’alcalde sobre la restitució de la Creu de Terme (25 febrer) 
 
• Col·laboració en el projecte de la Ruta dels Castells de la Diputació amb la recerca i 

definició del camí vell del castell per la Clota i el camí ral a Olesa, i sortides de 
camp a la recerca o mostra del camí ral (9 i 29 de març, 19 abril, 1, 13, 22 maig, 14 
i 29 novembre).  

 
• Acompanyament visita GREHIC Expo 30 anys (14 març) 
 
• Participació reunions Consell Cultura (19 març, 17 desembre) 
 
• Participació a reunions comissió Patrimoni Cultural (26 març) 
 
• Assistència a reunions Centre Cívic (27 març) 
 
• Presentació del web www.pedrasecabegues.com a la II Trobada d’Entitats d’Estudis 

del Baix Llobregat, organitzada pel CECBLL i celebrada a Martorell (28 març). 
 
• Visita amb arqueòleg territorial restes premsa oli Mas de les Planes (24 abril) 
 
• Visita arxiu Històric Diputació Barna per recerca documental camí ral (28 abril)  
 
• Exposició del projecte Organització i digitalització de l’arxiu històric de la parròquia 

de Sant Cristòfol de Begues (9 maig).  
 
• Elaboració del catàleg de l’exposició “La prehistòria de Garraf, recull de 30 anys 

d’excavacions arqueològiques” (gener-maig). 
 
• Col·laboració amb l’empresa Tríade en la elaboració del mapa de Patrimoni de 

Begues i assistència a reunions (26 maig, 16 i 18 juny, 3 desembre) 
 
• Participació (amb breu parlament) en l’acte d’inauguració de les obres de 

rehabilitació de l’església vella de la Rectoria (30 maig). 

http://www.pedrasecabegues.com/
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• Restauració pública de dues barraques de vinya: barraca del camp de cal Tot (Bon 

Solei) i barraca del Ventureta (Mas Traval) (6 juny). 
 
• Clausura de l’exposició i presentació del catàleg de la mateixa “La prehistòria de 

Garraf, recull de 30 anys d’excavacions arqueològiques”, i del vídeo “La prehistòria 
de Garraf” (4 juliol)   

 
• Participació entrevista Peb-Aps Joves pel camí ral durant la presentació dels 

resultats (7 juliol) 
 
• Aturada de destrucció de marges i salvament d’una barraca-aixopluc al cementiri 

vell (barri de la Rectoria) (juliol). 
 
• Trívial Begues, nou format audiovisual a la sala annexa del Poliesportiu (25 juliol) 
 
• Restauració de la barraca II, a Mas Roig (agost). 
 
• Segona restauració de la barraca, de la benzinera del Begues Park (agost). 
 
• Designació d’un representant del CEB a la Comissió de Patrimoni i Estètica de 

l’Ajuntament de Begues, i participació en les dues reunions celebrades, es tracta 
entre altres el Pla de Millora del Raval de Sant Martí (16 setembre) i la rehabilitació 
de la masia de Can Vendrell (2 desembre) 

 
• Assistència reunió ajuntament Sòl No Urbanitzable (24 setembre) 
 
• Participació a la II Fira d’Entitats amb dos estands (arqueòlegs Cipag i CEB) (27 

setembre) 
 
• Col·laboració amb el Grup de Recerca Olesa Rural: restauració d’una barraca dins 

el terme d’Olesa de Bonesvalls (octubre). 
 
• Restauració de la barraca III, a Mas Roig (octubre). 
 
• Restauració pública d’una barraca de vinya a Can Sadurní (7 novembre) 
 
• Presentació d’una candidatura als Premis de Reconeixement Cultural del Baix 

Llobregat organitzats pel CECBLL, a nom del mestre barracaire torrellenc Ramon 
Farreras Ollé que ens ajuda a restaurar les barraques. El candidat guanya el premi 
de Cultura Popular (11 desembre). 

 
• Participació amb presentació d’una comunicació sobre la Organització i digitalització 

de l’Arxiu Històric de la Parròquia de Sant Cristòfor de Begues, segle XVI-XX a les 
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Jornades d’Entitats d’Estudi del Baix Llobregat (octubre) 
 
• Al·legacions al Pla d’Urbanització del la Sínia.  
 
• Presentació del vídeo de memòria històrica “Maleïda la guerra”, a càrrec d’ Albert 

Guasch i Rosa Sevillano.  
 
• Elaboració a petició de l’ajuntament d’una breu història de Begues per a la nova 

web municipal, i revisió dels elements del patrimoni més destacats.  
 
• Organització de les II Trobades d’Estudiosos i Centres d’Estudi d’Eramprunyà, 

centrades en el camí ral i altres camins històrics (28 novembre). 
 
• Presentació de la ponència del CEB entorn el camí ral a Begues dins les II 

Trobades d’Estudiosos d’Eramprunyà (28 novembre). 
 
• Revisió a petició de l’ajuntament del nomenclàtor oficial dels carrers del municipi. 
 
• Signatura d’un conveni amb l’ajuntament per a la realització del Mapa i catàleg del 

patrimoni de Begues. 
 
• Toponímia: impuls del treball de recerca, catalogació i cartografia de la toponímia 

de Begues amb l’ajut del mestre Jordi Garcia. 
 
• Impuls per a la catalogació de l’arxiu històric de la parròquia de Sant Joan d’Olesa 

de Bonesvalls. 
 
• Arqueologia: excavació del dolmen de Campgràs, i campanyes a les coves de Can 

Sadurní, Can Figueres, les dolines del Pla de Sots i la Cova Bonica de Vallirana. 
 
 
• Presentació del APS Joves pel Camí Ral a la II Trobada de compromís cívic amb 

l’educació. Institut del Teatre, Barcelona (novembre).  
 
• Participació en la recerca i projecte de recuperació del camí ral de Sant Boi a 

Vilafranca per Sant Climent, Begues, Olesa i Avinyonet. 
 
• Al·legacions a la modificació del PGOU sobre Sòl No urbanitzable amb la finalitat de 

conservar les masies, les construccions de pedra seca, i en general el patrimoni 
paisatgístic, arquitectònic i natural de Begues (desembre).  

 
• Obtenció del premi de Conservació del Patrimoni dins dels Premis de 

Reconeixement Cultural del Baix Llobregat organitzats pel CECBLL a Esparreguera 
(11 desembre). 
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• Es mantenen els treballs de recerca sobre les masies, el clima, els camins 

tradicionals, i la recopilació d’informació pel monogràfic de l’Eixarmada destinat a la 
natura.  

 
 
2.4. Publicacions 
 
• Catàleg “La prehistòria de Garraf, recull de 30 anys d’excavacions arqueològiques” 
 
• Fulls i/o pòsters informatius als mesos de juny, juliol, octubre i novembre.  
 
 
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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Participem activament en les seves activitats per exemple mitjançant una comunicació 
(La immigració occitana a Begues a través del fons notarial eclesiàstic de l’arxiu 
parroquial de Sant Cristòfor de Begues: Segles XVI-XVII) en el VIIè Congrés sobre 
Processos Migratoris a les Terres de Parla Catalana. València, 16, 17 i 18 d’octubre de 
2008. 
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2.6. Renovació de la Junta 
 
L’any 2008 corresponia renovar la meitat de la junta per compliment dels estatuts, però 
donat que l’assembla corresponent no s’ha fet fins enguany, es considera oportú 
presentar a renovació els càrrecs de president, secretària i dos vocals (càrrecs 
assenyalats amb *), llevat que es presenti alguna nova candidatura. En cas contrari es 
procedeix a la votació de la junta que es relaciona a continuació: 
  
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 amb la col·laboració de Jordi Garcia. 
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 2009 
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4. ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2010 
 
 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 amb el nou format a la sala annexa  
 
 Tirar endavant el projecte de recuperació del camí ral i altres camins tradicionals. 
 
 Potenciar la conservació i recuperació dels arxius històrics de Begues 
 
 Participar en l’elaboració del catàleg del Patrimoni de Begues 
 
 Finalitzar el primer treball de toponímia de Begues 
 
 Executar la Fase III publicació web i bibliogràfica, dels fons abans definits, del 

projecte Organització i digitalització de l’AHPB. Pendent de subvenció. 
 
 Seguir amb l’organització d’actes públics i privats (membres del CEB) de 

restauració de barraques de pedra seca. Manteniment del web 
www.pedrasecabegues.com. Cercar subvenció per a la catalogació de la resta de 
construccions de pedra seca i tradicionals de Begues. Senyalització de barraques 
restaurades i rutes de pedra seca. Aconseguir que les construccions de pedra seca 
i tradicionals es protegeixin a través de planejament urbanístic i/o com a Be Cultural 
d’Interès Local. 

 
 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). 
 
 Fer les passes necessàries per dotal el CEB d’una seu adient i estable, que permeti 

desenvolupar adequadament la nostra activitat, tot atenent la major oferta d’espais 
que es preveu amb la construcció del nou magatzem i el Centre Cívic. 

 

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. 
 Treballar per a aconseguir una exposició permanent de prehistòria, història i natura 

de Begues.  
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Publicacions 
 
 Publicar almenys un butlletí de l’Eixarmada. 
 
 Publicar separates sobre el pou del Glaç, i les barraques de vinya. 
 
 Publicar les actes de la II Trobada d’estudiosos i centres d’estudi d’Eramprunyà.  
 
 Publicar un monogràfic sobre la immigració occitana a Begues (segles XVI-XVII). 
 
 

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.  



 

 
 

12 

 
5. PRESSUPOST PER L’ANY 2010 
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