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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2010. 
 
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 2010. 
 
5. Presentació i aprovació de renovació parcial de la Junta. 
 
6. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2011. 
 
7. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2011. 
 
8. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  
Exercici 2010 
 
 
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 80 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 
 
 
El resum de les principals tasques desenvolupades durant l’any 2010 és el següent: 
 
• Participació en les reunions de la Comissió Consultiva del PN del Garraf. 
 
• Participació a la VI Trobada d’Estudiosos del Garraf amb la presentació de dues 

xerrades: “Dades sobre els Microclimes del massís de Garraf” i “Contribució a les 
reflexions sobre Garraf i Ordal” (novembre). 

 
• Participació a les II Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà amb la 

presentació del DVD de Francesc Sànchez: “Begues: llegendes, festes tradicions i 
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altres encants”. Novembre. 
 
• Col·laboració amb l’editorial Piolet per la revisió de la toponímia del nou mapa de 

Garraf.  
 
• Impuls en la recuperació del camí ral i en la recerca del traçat a la comarca del 

Penedès.  
 
• Col·laboració dins del PEB en la organització d’una nova edició del APS 

(aprenentatge i servei a la societat) “Joves pel camí Ral” amb un taller per 
adolescents destinat a la recuperació del camí ral i la restauració d’una barraca de 
vinya. 

 
• Senyalització de barraques de vinya. 
 
• Es posa en marxa el programa “Arquitectura, Paisatge i Art”. 
 
• Xerrada a les Jornades d’Etnologia sobre l’experiència del CEB en pedra seca. 
 
• Reunió amb el regidor de cultura i amb el Servei d’Arqueologia del Departament de 

Cultura per promoure la protecció de les barraques i construccions de pedra seca.  
 
• Col·laboració amb un estudi d’arquitecte per publicar un article sobre la pedra seca 

a Begues en una obra sobre conservació del paisatge del Ministerio de Medio 
Ambiente.      

 
• 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,  
 
• Participació reunions Consell Cultura, grup de patrimoni.  
 
• Participació en reunions de la Comissió del Manteniment de Patrimoni i Estètica (29 

abril: Millora Urbana del Raval d’en Martí, i reforma masia La Parellada; 23 juliol: 
projecte restauració masia Can Vendrell, i Millora i catalogació casa Teodor Bosch 
13. 

 
• Elaboració d’un document sobre el nom del Raval de Sant Martí per presentar a la 

comissió de Patrimoni i Estètica.  
 
• Elaboració d’un document sobre els “Colors tradicionals de la fusteria exterior a 

Begues” per presentar a la comissió de Patrimoni i Estètica.  
 
• Restauració de les barraques de vinya de Cal Barreres, Pixafanals i Pitxot. 
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• Presentació del llibre del CECBLL “Constructors de consciència i de canvi. Una 
aproximació als moviments socials des del Baix Llobregat”, amb una xerrada sobre 
el capítol: “Les revoltes a Begues els segles XVII i XVIII” a càrrec de Josep 
Campmany. Can Sadurní, abril 2010  

 
• Xerrada a l’escola Sant Cristòfor sobre “Els ecosistemes de Begues” 
 
• Revisió del Mapa de Patrimoni elaborat en col·laboració amb l’empresa Tríade 

(Diputació i Ajuntament) 
 
• Trívial Begues (25 juliol) 
 
• Participació a la II Fira d’Entitats amb dos estands (arqueòlegs Cipag i CEB)  
 
• Assistència a la jornada sobre Legislació i preservació del patrimoni, organitzada pel 

CECBLL.  
 
• Sol·licitud d’una subvenció per editar una monografia sobre il·lusions i fracassos 

comparant les activitats dutes a terme a Begues els anys 1934-35 amb els anys 
1941-42.  

 
• Presentació del vídeo de memòria històrica “Begues, festes i tradicions” 

(col·laboració del CEB).  
 
• Toponímia: impuls del treball de recerca, catalogació i cartografia de la toponímia 

de Begues amb l’ajut del mestre Jordi Garcia. 
 
• Es mantenen els treballs de recerca sobre les masies i els camins tradicionals, i la 

recopilació d’informació pel monogràfic de l’Eixarmada destinat a la natura.  
 
• Aquest any es prosseguí, encara que lentament, amb el procés d’adequació de la 

cova de Can Sadurní a les visites turístico-culturals. L’Ajuntament convocà un 
concurs d’arquitectura paisatgística que projectà la il·luminació de la cova, el 
tancament exterior de la terrassa del jaciment, la instal·lació d’una coberta no 
agressiva a l’entrada de la cova i la previsió d’un condicionament del camí d’accés. 
Des de la secció arqueològica del centre es col·laborà intensament amb l’arquitecta 
adjudicatària del concurs.  

 
• Durant la segona quinzena de juliol i els primers deu dies d’agost, el CIPAG, secció 

arqueològica del Centre, realitzà les habituals campanyes d’excavació a les coves 
de Can Sadurní i Can Figueres de Begues, i a la Cova Bonica de Vallirana, sota el 
lema “Estíu arqueològic a Begues”. 

 
• També des de la secció arqueològica del centre, tot el segon semestre de l’any fou 
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dedicat a la coordinació i redacció de les actes de les Jornades Internacionals de 
Prehistòria “Garraf 30 anys d’investigació arqueològica”, celebrades a Begues el 
desembre de 2008. 

 
• Malgrat no estar encara oberta al públic, durant l’any 2010 la cova de Can Sadurní 

fou visitada per un nombre proper als 200 visitants corresponents a 8 grups 
diferents que varen demanar una visita guiada. 

 
• D’altra banda, durant l’exercici 2010, han estat diverses les publicacions d’articles 

de membres de CIPAG en revistes especialitzades i congressos específics:  
              

o Amb el títol L’aprofitament dels recursos vegetals silvestres al jaciment 
de la Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat). Una visió 
transversal des de l’Epipaleolític al Neolític final (11.000-2700 cal BC), 
en Ferran Antolín i en Manel Edo, juntament amb altres dos arqueòlegs 
(Ramon Buxó i Raquel Piqué) presentaren una comunicació a la VI Trobada 
d’Estudiosos de Garraf, celebrada a Gavà. 

o També la revista Vegetation History ang Archeobotany publicà l’article del 
company Ferran Antolín amb el doctor Ramon Buxó “Proposal for the 
systematic description and taphonomic study of carbonized cereal 
grain assemblages: a case study of an early Neolithic funerary context 
in the cave of Can Sadurnı´ (Begues, Barcelona province, Spain)”  

o Aquest ha estat un any especialment prolífic per a la ploma d’en Ferran 
Antolín i Tutusaus, membre de Cipag, que també publicà a la revista de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs Revista d’Arqueologia de Ponent l’article titulat 
La potencialitat del registre carpològic per a l’estudi de la percepció, el 
treball i el consum de recursos vegetals per part de les societats 
prehistòriques; així com a la Revista Rubricatum del Museu de Gavà, 
dedicada a les intervencions arqueològiques a les mines de Can Tintorer en 
el sector de les Ferreres, conjuntament amb la doctora Natàlia Alonso on 
publicaren un article titulat Mostreig, tractament i anàlisi arqueobotànica 
de llavors i fruits d’època neolítica al sector de la Serra de les Ferreres 
de les Mines de Gavà. 

o D’altra banda, les successives troballes d’estàtues-menhir en les diferents 
excavacions arqueològiques d’urgència dutes a terme pel company de 
col·lectiu i de centre Pablo Martínez, l’han convertit en un veritable 
especialista disputat per diferents revistes arqueològiques de prestigi 
internacional. Durant aquest any publicà, conjuntament amb Abel Fortó i 
Vanessa Muñoz, a la Revista Munibe de la Sociedad Aranzadi de Donosti 
l’article titulat La estatua-menhir de Ca l’Estrada (Canovelles, Barcelona) 
una representación con elementos del grupo figurativo de la Rouergue 
(Aveyron, Francia). 

o També a la Revista Cypsela de Girona, dedicada aquest any a les esteles i 
els menhirs, publicà amb Andreu Moya i Joan López, l’article Éssers de 
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pedra. Les estàtues-menhirs i les esteles antropomòrfes de l’art 
megalític de Catalunya; alhora que amb Abel Fortó i Vanessa Muñoz, en 
publicà un altre titulat Estudi morfotipològic de la ceràmica del Calcolític-
Bronze Antic de Ca l’Estrada. Per la seva banda, i al mateix número de la 
revista Cypsela en Ferran Antolín també publicà un article que titulà: Les 
propietats del registre carpològic: el punt de partida per a l’estudi de la 
seva representativitat arqueològica. 

o Finalment, encara que no per un membre de Cipag ni del CEB, fou presentat 
un pòster al simposium ORA of EN a Copenhagen (Dinamarca) amb els 
resultats de les anàlisis de residus alimentaris sobre les ceràmiques cardials 
de Can Sadurní, que resultaren especialment prolífiques. El pòster es titulà 
Organic residue analisis of Early Neolithic potsherds from the cave of 
Can Sadurní, Begues Catalonia. L’autora fou Laura Castells. 

 
 
2.4. Publicacions 
 
• Fulletó informatiu acte presentació llibre Moviments socials.  
• Fulletó i pòster restauració barraca Can Barreres,  
 
 
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 
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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. 
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. 
 
 
2.6. Renovació de la Junta 
 
L’any 2010 corresponia renovar la meitat de la junta per compliment dels estatuts, però 
donat que l’assembla corresponent no s’ha fet fins final d’any, es considera oportú 
posposar a la propera assemblea que es preveu celebrar entre gener i febrer de 2012 
la renovació dels càrrecs de vicepresident, tresorera i dos vocals. Fins llavors es 
mantindria la junta actual:  
  
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: 
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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 2010 
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4. ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2011 
 
 Pel que fa a la vocalia de Prehistòria i Arqueologia, com cada any, està prevista, 

des de Cipag, la continuació de les campanyes regulars d’excavació als tres 
jaciments objecte actual de la nostra investigació: Can Sadurní, Can Figueres i 
Cova Bonica. Normalment aquestes campanyes s’efectuaran entre els mesos de 
juliol i agost. 

 També estem estudiant la possibilitat de possibilitar un camp arqueològic dins del 
camp de treball “Joves pel Camí Ral”. Encara no està concretat, però veiem 
possibilitats d’èxit en una activitat d’aquesta mena. 

  Si tot segueix amb el ritme actual, en el proper exercici, probablement a primers de 
març, podrem tenir publicades i presentades les actes de les Jornades 
Internacionals de Prehistòria celebrades a Begues el mes de desembre de 2008 

 També, evidentment amb la total col·laboració de l’Ajuntament, és previst de donar 
un nou pas en l’adequació de la cova de Can Sadurní a la visita de públic, amb la 
instal·lació d’una nova xarxa d’enllumenat elèctric i de il·luminació orientada a la 
visita i al treball d’excavació. Alhora esperem també es pugui instal·lar una tanca 
exterior de protecció de tot el jaciment, terrassa inclosa. 

 Finalment, a nivell científic, assistirem al 5è Congrés del Neolític de la Península 
Ibèrica, on presentarem dues comunicacions (abril). Durant el mes de març haurem 
també assistit al Congres Xarxes al Neolític, que se celebrarà a Gavà, on també s’hi 
presentaran dues comunicacions des de Cipag. 

 Seguirem les recerques en curs sobre la història de les masies i els cognoms 
beguetans. 

 
 Joc de Trivial de Begues i Catalunya, recuperant un lloc cèntric però interior (Petit 

Casal o Cal Pere Vell).    
 
 Tirar endavant el projecte de recuperació del camí ral i altres camins tradicionals. 
 
 Promoure la identificació, catalogació i digitalització dels arxius patrimonials de les 

masies de Begues (ja hi ha contactes amb Can Sadurní i Can Térmens a l’efecte). 
 
 Avançar el 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 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 
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elaborar un mapa de situació a escala 1:10.000. Manteniment del web 
www.pedrasecabegues.com.  

 
 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), 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. 

 
 Proposar al centre d’Art Contemporani de Vallgrassa la col·laboració amb Land Art 

per dur a terme un encerclament. 
 
 Assistir a les VI Jornades de Pedra seca dels Països catalans presentant una 

comunicació sobre la tasca feta a Begues. 
 
 Col·laborar amb la Fundació Nous Horitzonts per publicar un llibre sobre els efectes 

de la guerra de successió el 1714 a Begues.  
 
 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.  
 
 

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). 
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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 2011 
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