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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2011. 
 
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 2011. 
 
4. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2011. 
 
5. Presentació i aprovació de renovació parcial de la Junta. 
 
6. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2012. 
 
7. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2012. 
 
8. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  
Exercici 2011 
 
 
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 81 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 2011 és el següent: 
 
• Participació en les reunions de la Comissió Consultiva del PN del Garraf. 
 
• Participació a les III Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà amb la 

presentació de la xerrada de Víctor Mata: “Organització, digitalització i difusió de 
fons documentals de les masies de Begues “ i col·laboració en la recerca col·lectiva 
de fites.   

 
• Impuls en la recuperació del camí ral i en la recerca del traçat a la comarca del 
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Penedès i sol·licitud de reunions amb el nou ajuntament de Begues.  
 
• 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, la restauració d’una barraca de 
vinya i la participació en les excavacions arqueològiques de la cova de can Sadurní 
sota la direcció del Cipag. 

 
• Organització de la senyalització de 7 barraques de vinya. 
 
• Subvenció de l’Ajuntament de Begues per a la catalogació de 16 noves barraques 

de vinya. 
• Elaboració dels mapes de localització de barraques de vinya de Begues: 114 

unitats. 
 

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

• Contacte per a futures col·laboracions amb el director del Centre d’Art 
Contemporani del Parc Natural del Garraf. 

 
• Proposta de preguntes al debat polític de les eleccions al ajuntament.  
 
• Presentació del mapa topogràfic de Garraf d’editorial Piolet en el qual va col·laborar 

el CEB revisant la toponimia. 
 
• Rebuda i execució de l’encàrrec per a presentar una proposta de segell i bandera 

per a l’organització municipal de Begues. 
 
• Presentació a Can Sadurní de la publicació de les actes del congrés sobre La cova 

de Can Sadurní i la Prehistòria de Garraf.   
 
• Presentació del llibre Begues 1714. 
 
• Edició de les Actes de les II Trobades d’Estudiosos i Centres d’Estudis 

d’Eramprunyà. 
 
• Participació a les VI Jornades de pedra seca dels Països Catalans a Vilafranca  (Els 

Ports). 
 
• Participació en un programa de televisió de TV 10 (Sant Esteve Ses Rovires) sobre 

el programa Arquitectura-Paistage-Art que porta a terme el CEB. 
 
 
• Restauració de les barraques de vinya de: Barraca del Pitxot (Can Barreres), 

http://www.pedrasecabegues.com/
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Barraca del Patxarino (Joves pel Camí Ral), Barraca del Melitón, Barraca del 
Campaner. 

 
• Construcció del monument a les barraques de vinya (Tabacu-Jazz), juliol.  

 
• Reconstrucció del monument a les barraques de vinya (Tabacu-Jazz) desembre. 

 
• Organització del “happening 2011”, en motiu de la inauguració de la barraca del 

Meliton i Tabacu-Jazz. 
 

• Col·laboració amb la Land Art Associació Catalunya per a la realització de les 
accions Land Art Nit i Boira i Escuma de Mar, per a l’elaboració del llibre Nacht und 
nebel: Fotografía y testimonio. 

 
• Organització de la digitalització i catalogació dels fons patrimonials de masia de 

Can Térmens, Can Sadurní (famílies Vendrell de can Sadurní i Vendrell de Ca 
n’Enfruns).  

 
• Manteniment de les barraques restaurades els darrers anys i consolidació de 

barraques ubicades a Els Comuns, Puigvoltor, Els Casals... 
 

• Assessoria a l’ajuntament i el bisbat de Sant Feliu per seguir el projecte de 
tractament de l’Arxiu de la Parròquia de Begues: visualització internet del fons 
d’arxiu. 

 
• Presentació del projecte per el buidatge de l’arxiu notarial de l’Arxiu Parroquial de 

Begues i edició d’un llibre que ho reculli. 
 

• Petició d’una subvenció a vicepresidència del govern espanyol, per a l’edició de la 
monografia “Ilusiones y fracassos 1931-1945”, concedida l’execució per a l’anualitat 
2012. 

 
• Contacte i gestió per al tractament dels fons documentals de les masies de Can 

Romagosa, Mas Roig i Mas Ferrer. 
 

• Seguiment del desenvolupament de les tasques d’organització de l’Arxiu Municipal 
de Begues. 

 
• Proposta al Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat per crear un premi per al 

patrimoni rural amb el nom de Ramon Farreras i Oller (mestre de pedra seca).  
 

• Segon premi atorgat al CEB en relació al premi Ramon Farreras i Oller, atorgat pel 
CECBLL. 
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• Publicació a la revista Materials del CECBLL de l’article del CEB sobre la protecció 
legal del patrimoni de pedra seca. 

 
• Col·laboració amb l’escola Sant Cristòfor per a preparar el desenvolupament de la 

temàtica de treballs sobre les masies de Begues per 6é.  
 
• Adhesió a la sol·licitud de més protecció per les zones humides del delta de l 

Llobregat.  
 
• Col·laboració en la XXXII trobada de Caramelles mitjançant una exposició i la 

realització d’una ruta guiada. 
 
• Nova edició del Trívial Begues (25 juliol) 
 
• Participació a la II Fira d’Entitats amb dos estands (arqueòlegs Cipag i CEB)  
 
• Toponímia: impuls del treball de recerca, catalogació i cartografia de la toponímia 

de Begues amb l’ajut del mestre Jordi Garcia. 
 
• Col·laboració amb la celebració dels 50 aniversari de la nova església parroquial 

mitjançant l’edició d’un suplement de l’Eixarmada sobre la construcció del temple: 
es tracta de la edició del treball inèdit elaborat per Juan Manuel Baratech presentat 
l’any 1978 al concurs “Coneguem millor Begues” 

 
• Es mantenen els treballs de recerca sobre les masies i els camins tradicionals. 

 
• Pel que fa a la vocalia de Prehistòria i Arqueologia, com cada any, es va 

desenvolupar durant els mesos de juliol i agost, liderada pel 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, sota 
el lema “Estiu arqueològic a Begues”. Testimoni d’aquesta activitat són el 
reportatge que del conjunt de les excavacions va efectuar Ràdio Begues 
(http://www.radiobegues.cat/?s=estiu+arqueol%C3%B2gic+a+begues ) i 
l’entrevista que efectuà amb Manuel Edo (http://www.radiobegues.cat/?p=1174 ), 
coordinador del projecte i director de les excavacions de la cova de Can Sadurní.  

• En paral·lel a l’actuació arqueològica programada via el projecte “La Prehistòria 
al sud-est del Llobregat”, s’efectuà una primera experiència de Campus 
Arqueològic amb els integrants del camp de treball “Joves pel Camí Ral”. El 
joves d’edats entre els 12 i els 16 anys anaren passant per la cova de Can 
Sadurní en grups de 5 membres cada dia i foren introduïts per dos arqueòlegs 
del CIPAG en el món de la prehistòria via l’excavació arqueològica. Els resultats, 
en opinió de tots els implicats, varen ser sumament satisfactoris.  

• Com ja ha estat informat, a primers de març, es varen presentar les actes de les 

http://www.radiobegues.cat/?s=estiu+arqueol%C3%B2gic+a+begues
http://www.radiobegues.cat/?p=1174
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Jornades Internacionals de Prehistòria celebrades a Begues el mes de 
desembre de 2008 en el marc de la celebració dels 30 anys d’excavacions 
arqueològiques a Garraf. S’efectuaren dues presentacions, una de caire més 
científic a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, 
presidida per la degana de la facultat Dra. M.Angeles del Rincón i el catedràtic 
de Prehistòria de la mateixa institució Dr. Josep Maria Fullola Pericot. La segona 
presentació, més popular, fou realitzada a la pròpia masia de Can Sadurní, 
presidida per l’alcalde  i el regidor de cultura de Begues i es completà amb una 
jornada de portes obertes a la cova de Can Sadurní.  

• També, evidentment amb el lideratge de l’Ajuntament, s’ha donat 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. Malauradament  no ha estat possible la instal·lació de la 
tanca exterior de protecció de tot el jaciment, terrassa inclosa, que confiàvem 
estaria col·locada durant l’any 2011. 

• A nivell científic, durant el mes de març de 2011hem assistit al Congrés Xarxes 
al Neolític, que es celebrà a  Gavà i Bellaterra, en el que es va presentar la 
comunicació titulada “Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat), de la captación 
de recursos abióticos al inicio de la mineria de aluminofosfatos (10500-
4000 cal. ANE) en el macizo de Garraf”, signada per Manuel Edo, Ferran 
Antolín i Maria Jesús Barrio membres de CIPAG. A hores d’ara no ens ha estat 
comunicada la publicació definitiva de les actes. 

• Ja en el mes d’abril de 2011, hem assistit també al 5è Congrés del Neolític 
de la Península Ibèrica, celebrat a Lisboa, on s’han presentat dues 
comunicacions referents a la cova de Can Sadurní. La primera, un projecte 
interdisciplinar, fou titolada “Prácticas agropecuarias durante el neolítico 
antiguo y el neolítico medio en la cueva de Can Sadurní: una aproximación 
interdisciplinar”, anava signada per Maria Saña, Ferran Antolín, Mercè 
Bergadà, Laura Castells, Oliver Craig Manuel Edo, Raquel Piqué i Cynthianne 
Spiteru. La segona, titulada “Evidencias carpológicas de las prácticas 
agrícolas y el consumo de frutos silvestres en el neolítico medio de la 
cueva de Can Sadurní” fou defensada per Ferran Antolín, Ramon Buxó i Manel 
Edo.  No tenim, de moment, notícies que ja hagin estat publicades les actes 
d’aquest congrés. 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. 

• Pel que fa a publicacions, l’esforç que va representar la publicació de les Actes 
de les Jornades de Prehistòria de Begues 2008 va absorbir la majoria de les 
forces del col·lectiu. Tot i així, encara varen ser publicats quatre articles 
procedents de membres de CIPAG. Així, a la revista d’impacte Molecular 
Ecology, en el seu número corresponent a 2011, es publicà l’article “Ancient 
DNA from an Early Neolithic Iberian population supports a pioneer 
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colonization by first farmers” signat per un conglomerat interdisciplinari 
d’autors: C. Gamba, E. Fernández, M. Tirado, M.F. Deguilloux, M.H. Pemonge, 
P. Utrilla, M.Edo, M. Molist, R. Rasteiro, L. Chikhi i E. Arroyo-Pardo.    

• D’altra banda, la publicació de la revista Cypsela 18, del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya ha aportat tres nous articles en els que hi ha presencia de membres de 
CIPAG en l’autoria. El primer, publicat per Ferran Antolín, es titola “Les propietats 
del registre paleocarpològic: el punt de partida per a l’estudi de la seva 
representativitat arqueològica”. El segon, publicat per Pablo Martínez, Abel Fortó 
i Vanessa Muñoz, du per títol “Estudi morfotipològic de la ceràmica del 
Calcolític-Bronze Antic de Ca l’Estrada”. Finalment, un tercer article signat per 
Andreu Maya, Pablo Martínez i Joan B. López Melción ha aparegut titolat com a 
“Éssers de pedra. Les estàtues-menhirs i esteles antropomòrfes de l’art 
megalític de Catalunya”.  

• En paral·lel a aquesta tasca divulgadora i també en el mateix àmbit, durant 2011 es 
va posar en marxa la pàgina web de CIPAG, el link de la qual és 
http://cipag.beguesentitats.cat 

 
 
2.4. Publicacions 
 
• Actes de les Jornades de La Cova de Can Sadurní i la prehistòria a Garraf 
• Actes de la II Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà. 
• Llibre: Begues 1714 
• Suplement de l’Eixarmada sobre la construcció de la nova església parroquial. 
 
 
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 

http://cipag.beguesentitats.cat/


 

 
 

8 

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. 
 
 
2.6. Renovació de la Junta 
 
Donat que l’any 2010 no es va fer la renovació de la meitat de la junta que estableixen 
els estatuts pel fet d’haver-se celebrat quan ja havia acabat l’exercici, l’assemblea va 
acordar oportú posposar a la següent assemblea la renovació dels càrrecs de 
vicepresident, tresorera i tres vocals (tots ells marcats amb *). Tanmateix, la necessitat 
de substituir la nostra secretària Mª Reina Rodríguez (**), que malgrat la il·lusió que li 
feia va haver de renunciar al càrrec per motius personals, així com la incorporació de 
nous vocals, tant per reincorporació d’antics membres com per noves i il·lusionades 
participacions, implica una modificació de la junta més amplia de la prevista. D’altra 
banda, com ja es va comunicar a l’anterior assemblea, teníem previst crear un nou 
càrrec per donar més suport a la presidència (un segon vicepresident), la qual 
preteníem que ocupés l’actual vocal d’arxius Víctor Mata (***). Malauradament per fer 
això cal modificar els estatuts, i donat que enguany hem de modificar-los per adequar-
los a la nova legislació i encara no hem tingut temps de fer-ho, la creació del nou càrrec 
es farà aprofitant aquest tràmit. Si l’assemblea hi està d’acord, un cop aprovats i 
legalitzats els nous estatuts, en Víctor Mata passaria a ocupar automàticament aquest 
nou càrrec.  Confiem doncs que la nova i més nombrosa junta que es proposa obtingui 
el vist i plau de l’assemblea.      
  
 
Xavier Parellada i Viladoms President 
Vicente Medina i Vicioso Vicepresident* 
Elicinia Fierro i Milà 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* 
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Albert Guasch i Luján Vocal de memòria històrica* 
Francesc Sànchez i Garcia Vocal de patrimoni 
Rafael Gonzalez de Lucas Vocal de natura 

 
 
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 
Patrimoni    
  Xavier Parellada, Víctor Mata i Francesc Sànchez  
Geografia, tractament informàtic    
 Rosa Sevillano, Joan Campamà. 
Natura 
 Rafa González 
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3. BALANÇ  ECONÒMIC Exercici 2011 
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4. ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2012 
 
 Pel que fa a la vocalia de Prehistòria i Arqueologia, com cada any, està prevista, 

des de Cipag, la continuïtat 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. Aquesta activitat vindrà emmarcada amb el sobrenom “Estiu 
Arqueològic a Begues-2012”. 

 De la mateixa manera que l’any passat i en col·laboració amb la vocalia de 
Patrimoni del CEB i amb l’Ajuntament de la vila, es repetirà el Campus 
Arqueològic Joves pel Camí Ral, per a nois i noies de la població amb edats 
d’entre 12 i 16 anys. 

 Una de les novetats per a aquest any serà, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Begues, Joventut de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana de l’Esplai, 
la celebració d’un Camp Internacional de Treball que s’anomenarà “Prehistòria i 
Arqueologia a Garraf”, destinat a majors de 18 anys de la Comunitat Europea, 
inclosos els qui vinguin de Begues.  

 En la línia de potenciar la difusió dels nostres jaciments arqueològics s’iniciarà la 
programació de visites guiades als diferents llocs d’interès històrico-arqueològic 
del terme municipal, amb un caràcter el més permanent possible. 

 Per tal de fomentar la visita als jaciments arqueològics i la seva posta en valor, 
CIPAG organitzarà aquesta primavera-estiu un cicle de projeccions de documentals 
i pel·lícules amb marcat caire arqueològic que després de ser emeses a la cova de 
Can Sadurní, gaudiran d’un fòrum amb, com a mínim, un especialista sobre el tema 
que permetrà una discussió i intercanvi de parers de la manera més planera i 
assequible per als espectadors. L’anomenarem “Fòrums a l’Espluga”.  

 D’altra banda, amb l’objectiu d’apropar encara més la prehistòria a la gent més jove, 
Cipag assumeix el compromís de presentar en la Mostra d’Entitats 2012, un 
muntatge audiovisual basat en un còmic alpí sobre la vida de la comunitat del 
neolític final de Petit Chasseur (Suïssa). El títol del muntatge probablement serà “El 
sol dels ancestres”.   

 També, esperem 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 tanca exterior de protecció de tot el 
recinte del jaciment, terrassa inclosa. 

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

 
 Edició anual del joc de Trivial de Begues i Catalunya.    
 
 Tirar endavant amb l’ajuntament el projecte de recuperació del camí ral i altres 

camins tradicionals, amb l’execució d’itineraris turístics-culturals. 
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 Seguir amb la promoció de la identificació, catalogació i digitalització dels arxius 

patrimonials de les masies de Begues. 
 
 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 

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 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. 

 
 Creació d’una nova secció sobre fauna i natura en general. 
 
 
 
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. Tanmateix, enguany es 
col·laborarà amb l’Ajuntament per a crear una nova exposició al Petit Casal sobre 
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 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 2012 
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