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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 2012 i 2013. 
 
4. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2012 i 2013. 
 
5. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2014. 
 
6. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2014. 

 
7. Proposta i aprovació de la nova quota anual. 
 
8. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  
Exercici 2012 i 2013 
 
 
2.1. Junta del CEB 
 
La composició de la Junta actual és la següent: 
  
Xavier Parellada i Viladoms President 
Victor Mata i Ventura Vicepresident 
Elicinia Fierro i Milà  Secretària 
Anna Maria Boj i Silvestre Tresorera 
Josep Clavé i Tutusaus Vocal 
Manel Edo i Benaiges Vocal 
Rafael Gonzalez de Lucas Vocal 
Manuel Baratech Vocal 
Jordi Dolç Vocal 

 
 
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 2012 és el següent: 
 
• Participació en les dues reunions de la Comissió Consultiva del PN del Garraf a 

Olesa i Castelldefels. 
 

• Participació a la celebració del 25 Aniversari del Parc del Garraf (Gavà) 
 
• Participació a les V Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà a sant 

Climent amb la presentació de la xerrada de Víctor Mata: “Organització i 
digitalització dels fons patrimonials de masia a Begues”.  
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• Impuls en la recuperació del camí ral i en la recerca del traçat a la comarca del 

Penedès, celebració de reunions a l’ajuntament. 
 

• Proposta de preparació d’un projecte d’itinerari urbà de masies per part de 
l’ajuntament. 

 
• Col·laboració en el projecte d’àlbum de cromos de Begues per l’ajuntament. 
 
• 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 d’un tram del camí ral proper a la depuradora, 
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. 

 
• Programa Arquitectura-Paisatge-Art: restauració i condicionament de la barraca 

del Tabacu de can Térmens, inici de la Tabacu de mas Roig, dues restauracions 
de l'estructura Tabacu-Jazz. Neteja i consolidació de la barraca número 10 de 
mas Roig. Manteniment de les barraques restaurades en anys anteriors.  

 
• Gestió i edició del llibre Esperances i Naufragis. Begues 1931-1943. 

  
• 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. 
 
• Rebuda i execució de l’encàrrec per a presentar una proposta de segell i bandera 

per a l’organització municipal de Begues. 
 
• Gestió i edició la monografia “Esperances i naufragis 1931-1943”, editada per 

Presidència del govern de l’Estat. 
 

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

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

temàtica de treballs sobre les masies de Begues per 6é.  
 
• 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 

http://www.pedrasecabegues.com/
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de Begues amb l’ajut del mestre Jordi Garcia. 
 
• Seguiment de l’exposició sobre Història de Begues al Petit Casal.  

 
• Participació a la reunió de la Comissió de Manteniment de Patrimoni i Estètica del 

4.7.2012 amb l’avaluació dels projectes del carrer Sant Domènech, Can Trias 
(raval) i Cal Fusteret (Rectoria), i de la proposta de declarar BCIL l’Església vella, el 
Pou del Glaç i Can Vendrell.  

 
• Seguiment i denuncia dels enderrocs no autoritzats a Can Vendrell, realització d’un 

estudi arqueològic de la masia per part del Cipag.  
 

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

• Participació al programa de TV3 “Terreny Personal”, explicant les tasques que fa el 
CEB. 

 
• Acolliment de l’equip de creació dels “Castellers de Begues” en el sí del CEB per a 

donar-li l’impuls necessari per a l’arrencada.  
 

• Presentació del DVD de memòria històrica “Begues, l’evolució d’un poble”, elaborat 
per Sabem.com amb la col·laboració del CEB. 

 
• La secció de "Arquitectura i Urbanisme del segle XX a Begues" formada per Jordi 

Dolz i amb el suport de Rosa Sevillano, va organitzar una xerrada sobre la Casa 
Cervelló de Begues i una visita a la casa. L'acte de la xerrada va tenir lloc a l'edifici 
de l'antic Escorxador el 15 de setembre de 2012 i va comptar amb la ponència de 
Alicia Suàrez i Mercè Vical que van disertar sobre "el context internacional de 
l'arquitectura moderna" i "la figura de Antoni Puig Gairalt amb la casa Cervelló". La 
visita  a la casa es va organitzar el diumenge dia 16 on el esposos Ramon Cervelló i 
Marta Casanova, socis del CEB, van atendre als visitants. 

 
Per part de la secció d’arqueologia /Cipag: 

 
• Organització de “Estíu arqueològic a Begues”: Campanyes d’excavació al jaciments 

de Can Sadurní i Cova Bonica. 
 

• Participació d’estudiants de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, 
Politècnica de Catalunya, Valladolid, Sevilla, Oviedo, Lleida i la Sorbonne de París. 
 

• ELBAIX.COM 29/07/2012 Estudiants universitaris d’arreu de l’Estat participen en 
excavacions arqueològiques a Begues 
http://www.elbaix.cat/2012/07/29/estudiants-universitaris-darreu-de-lestat-
participen-en-excavacions-arqueologiques-a-begues/ TV3 TELEVISIÓ DE 

http://www.elbaix.cat/2012/07/29/estudiants-universitaris-darreu-de-lestat-participen-en-excavacions-arqueologiques-a-begues/
http://www.elbaix.cat/2012/07/29/estudiants-universitaris-darreu-de-lestat-participen-en-excavacions-arqueologiques-a-begues/


 

 
 

5 

CATALUNYA 12/08/2012 
• Campanyes d'excavació a la cova de Can Sadurní (Begues) 

http://www.tv3.cat/videos/4208810/Campanyes-dexcavacio-a-la-cova-de-Can-
Sadurni-Begues  

 
• En el decurs de l’excavació es produí la troballa d’ una peça  ceràmica excepcional: 

una petita estatueta que ha esdevingut en ser la més antiga trobada fins ara a 
l’estat espanyol. Ha estat batejada com “l’Encantat de Begues”. Més informació en 
l’apartat de difusió científica. Presentació de l’Encantat de Begues: Roda de premsa 
per a donar a conèixer la troballa als principals mitjans de comunicació d’àmbit 
nacional i internacional. Presentació a la població de Begues i visita a la cova de 
Can Sadurní. 
 

• Adequació de la terrassa d’entrada: desbrossat i arranjament del terreny, instal·lació 
d’una tanca de seguretat al voltant del jaciment. 
 

• Adequació de les escales i porta d’entrada a la cova a les normes de seguretat 
vigents: construcció de escales de integrades i eixamplament de la porta i 
instal·lació de una nova porta de ferro forjat. 

 
• Instal·lació de mesures de seguretat a l’interior: protectors per a les baranes, 

barana a les escales d’entrada... 
 

• Organització del Camp de Treball Internacional “Archaeology in Garraf”, que forma 
part de l’oferta de activitats de temps lliure que organitza el Departament de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya. Joves voluntaris de 18 a 30 anys 
participaren en els treballs d’adequació de la terrassa i la porta d’entrada a la cova 
de Can Sadurní. 

 
 
El resum de les principals tasques desenvolupades durant l’any 2013 és el següent: 
 
• Participació en les dues reunions de la Comissió Consultiva del PN del Garraf a 

Olesa i Olivella. 
 
• Participació en l’acte de reivindicació del Parc del Garraf com a Parc Natural 

amb la lectura del manifest (Museu de Gavà). 23 de novembre. 
 

• Participació a les VI Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà a 
Sant Boi amb la presentació de la xerrada de Xavier Parellada: “Comunicacions 
medievals en una terra de frontera: els camins ramaders de Begues”.  

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

Penedès, celebració de reunions a l’ajuntament. 

http://www.tv3.cat/videos/4208810/Campanyes-dexcavacio-a-la-cova-de-Can-Sadurni-Begues
http://www.tv3.cat/videos/4208810/Campanyes-dexcavacio-a-la-cova-de-Can-Sadurni-Begues
http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2012/10/106.html
http://cipag.beguesentitats.cat/projectes_1/_CAFjuKR7gbXaPYWn8xTmUDxUAwqtHSlUD2FV8UPJnnWycxZ1xu8bdA
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• Presentació dels resultats preliminars del “Itinerari urbà per Begues” contractat 

per l’ajuntament. 
 
• Programa Arquitectura-Paisatge-Art: restauració i condicionament de la barraca 

de l'Avi de mas Roig, començament de la restauració i condicionament de la 
barraca dels Nans de can Enfruns.  

 
• Manteniment de totes les barraques restaurades fins l'actualitat. Neteja i 

consolidació de dues barraques a Puigvoltor. 
 
• Assistència a la convocatòria de centres d'estudis organitzada per el CECBLL. 
 
• Organització del “Happening” 2013. 
 
• Presentació de la proposta d'escut de Begues per a l'ajuntament. Gestions amb 

l'ajuntament, Generalitat i la Societat de Vexil·lologia. 
 
• Presentació del llibre “Esperances i naufragis, 1931-1943”. 
 
• Redacció de L’ENDEMÀ DE LA DERROTA CATALANA DE 1714 I LES DURES 

IMPOSICIONS BORBÒNIQUES A BEGUES, versió ampliada per el CECBLL 
(60.000 caràcters), a celebrar el 2014. 

 
• Gestions per al conveni  amb el Bisbat de Sant Feliu, Ajuntament de Begues i 

CEB, dirigides a la mostra i divulgació del fons digital de l'Arxiu Parroquial de 
Begues. 

 
• Redacció de la guia de pedra seca, barraques, paisatge, land art i arxius de la 

zona sud de Begues, des del Pou del Glaç fins la Clota. 
 
• Elaboració de l'exposició d'història de Begues al Petit Casal. 
 
• Manteniment del full web www.pedrasecabegues.com. i inclusió de nous 

epígrafs. 
 
• Nova edició del Trívial Begues (25 juliol) 

 
• Participació a la Fira d’Entitats amb dos estands (arqueòlegs Cipag i CEB)  

 
• Catalogació i digitalització dels arxius de Mas Ferrer i de la Tenda. 
 
• Participació a la reunió de la Comissió de Manteniment de Patrimoni i Estètica 

del 11.7.2013 amb l’avaluació dels projectes de la Plaça Camilo Riu, Cal Purrós, 

http://www.pedrasecabegues.com/
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Cal Fusteret, La Parellada i la modificació nº 20 del PGOU (cases antigues entre 
mitgeres). 

 
• Advertiment a l’ajuntament de incompliment abusiu de les condicions acordades 

per la Comissió de Patrimoni en les obres de Can Trias per part del nou 
propietari.  

 
• Inici de la recerca de camins ramaders de Begues, amb entrevistes i recerca de 

documentació.   
 
• Inici de la recuperació del camí vell de Torrelles per l’Alzina.   
 
• Presentació d’un escrit al Parc del Garraf sol·licitant la no alteració del camí vell 

de Santa Susanna a Olivella.  
 
• Presentació del llibre d’en Vicente Medina sobre la mort de Guifré el Pilós: La 

Verdadera muerte del conde Wifredo el Velloso, Begas, agosto de 897”.  
 
• Presentació del projecte de plànol turistico-cultural de Begues escala 1:10.000 a 

l’ajuntament en col·laboració amb la editorial Piolet.  
 
• Escrit a la DG de Carreteres en contra del projecte de carretera Torrelles-

Begues. 
 
• Cens i seguiment d’orenetes i altres ocells al casc urbà, programes SOCC i 

SYLVIA. 
 
• Xerrada el 28.10.2013 sobre el “Projecte orenetes com a indicador de la qualitat 

de l’aire”. 
 
• Presentació d’escrits a l’ajuntament alertant sobre la presència de cotorres de pit 

gris asilvestrades i la urgència d’actuar abans que no es consolidin com 
espècies invasores. 

 
• El projecte de taller d’anellament d’ocells pels escolars no es va poder dur a 

terme arrel de la denegació de la sol·licitud de subvenció presentada a 
l’ajuntament. 

 
 

Pel que fa a la secció d’arqueologia / Cipag:  
 
• Organització de “Estiu arqueològic a Begues”: Campanyes d’excavació als 

jaciments de Can Sadurní (Begues) i Cova Bonica (Vallirana). 
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• Participació d’estudiants de les universitats de Barcelona, Autònoma de 
Barcelona, Politècnica de Catalunya, Valladolid i Lleida.  

 
• Tutorització de pràctiques d’estudiants del Grau d’Arqueologia de la Universitat 

de Barcelona. 
 
• En el decurs de l’excavació es produí la troballa d’una sèrie de restes funeràries 

que han resultat ser de gran importància ja que es troben en la seva posició 
originària, fet que ajuda a proporcionar una valuosa informació científica. Més 
informació en l’apartat de difusió científica. 

 
• Actuacions a la cova de can Sadurní: 

  
• Arranjament de la terrassa exterior (fase 2) 
 
• Instal·lació d’una coberta per a la protecció de la zona d’entrada a la cova. 
 
• Organització del Camp de Treball Internacional “Archaeology in Garraf”, que 

forma part de l’oferta de activitats de temps lliure que organitza el Departament 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Joves voluntaris de 18 a 30 anys 
participaren en els treballs d’adequació de la terrassa i la porta d’entrada a la 
cova de Can Sadurní. 

 
• Campanya de micromecenatge duta a terme entre els mesos de juny i juliol de 

2013 amb l’objectiu d’aconseguir finançar les despeses de manutenció dels 
estudiants voluntaris que participen a la campanya d’excavació. Les persones 
col·laboradores han pogut visitar el jaciment durant la campanya d’excavació i 
un cop finalitzada aquesta. Aquestes activitats han permès fer una àmplia difusió 
del jaciment i donar-lo a conèixer més enllà de l’entorn proper de les persones 
de Begues i / o les que hi treballen. S’ha aconseguit despertar l’interès pel 
jaciment a un nombre considerable de persones (prop de 400) que ens 
segueixen a les xarxes socials i, algunes de les quals, han manifestat el seu 
interès en col·laborar de manera desinteressada amb el projecte. 

 
• Participació en la I Fira de cervesa artesana de Begues, en col·laboració amb 

Cervezas Homebrew, SL.  
 
 
 
2.4. Publicacions 
 
• Llibre Esperances i Naufragis. Begues 1931-1943. 
• Monografia “Esperances i naufragis 1931-1943” 
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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. 
 
 
2.6. Renovació de la Junta 
 
Enguany cal ratificar la composició de la junta tal i com va quedar configurada després 
de la modificació d’estatuts aprovats a l’assemblea general extraordinari que va tenir 
lloc el 15 de desembre de 2012. 
 
Així la junta queda composada a més de pels càrrecs bàsics de president/a, secretària i 
tresorera per una única vicepresidència i cinc vocalies, aquestes últimes poden 
augmentar-se o reduir-se en funció de les necessitats de gestió dels projectes i grups 
de treball en curs. 
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La composició de la junta a ratificar és la següent: 
 
Xavier Parellada i Viladoms President 
Víctor Mata i Ventura Vicepresident 
Elicinia Fierro i Milà Secretària 
Anna Maria Boj i Silvestre Tresorera 
Josep Clavé i Tutusaus Vocal 
Manel Edo i Benaiges Vocal 
Manuel Baratech Vocal 
Jordi Dolç Vocal 
Rafael Gonzalez de Lucas Vocal 

 
 
2.7. Grups de treball 
 
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  
Arqueologia i Història   
  Manel Edo, Elicinia Fierro, Pablo Martínez (CIPAG) 
Arxius i documentació  
  Víctor Mata 
Patrimoni    
  Xavier Parellada, Víctor Mata i Jordi Dolç 
Natura 
 Rafa González 
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3. BALANÇ  ECONÒMIC Exercici 2012 i 2013 
 

APORTACIONS A PROJECTES 985,00 € QUOTES SOCIS 1.740,00 €

ajut excavacions Can Sadurni 600,00 € * Quotes 2011 40,00 €
col·lboració presentació "Encantat" 385,00 € Quotes 2012 1.700,00 €

SUBVENCIONS 1.385,21 €

APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS 155,15 € SUBVENCIÓ 2011 AJUNTAMENT DE BEGUES 517,60 €
(resta pendent)

*Quota anual CCEPC 90,15 €
*quota anual CECBLL 50,00 € SUBVENCIÓ 2012 AJUNT. DE BEGUES 867,61 €
*Patronat de Sant Galderic 15,00 €

PUBLICACIONS 7.683,40 € *
a compte edició "Begues, 1931-1959, De ilusione 7.000,00 € VENDA PUBLICACIONS 172,50 €
edició Actes II Trob. Est. Eramprunyà, resta pende 189,80 € Mostra d'Entitats 45,50 €
separata "Pou del Glaç" 258,25 € Trobada Est. Eramprunyà 127,00 €
tríptic Casa Cervelló 235,35 €

MATERIAL D'OFICINA I TRAMITACIÓ DE CORREU 695,12 €
INTERESOS COMPTES 0,02 €

Tramitació correu 156,00 €
106,25 € La Caixa 0,00 €
33,12 € Caixa Penedés 0,02 €
74,80 €

Papereria 117,48 € TOTAL INGRESOS 3.297,73 €
19,90 €
19,80 €
0,00 €

Material de reproducció 112,78 €
e impresió 54,99 €

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS 550,00 € ESTAT DE COMPTES:

premis Trivial de Begues 550,00 €
SDO. A 31.12.2011 10.292,39 €

INGRESOS 2012 3.297,73 €
MATERIAL INFORMATIC 330,40 € DESPESES 2012 -10.656,86 €

Renovació domini 47,20 €
Manteniment web Pedra Seca 283,20 €

Total a 31.12 2012 2.933,26 €
DESPESES FINANCERES 197,79 €

Sdo comptes a 31.12.2012:
Despeses LA CAIXA 165,79 €

de manteniment 45,00 € Caixa Penedés 13,53
de tramitació rebuts 42,13 € La Caixa 2.920,43
de devolució rebuts 33,75 €
de enviament corresp. 4,05 € Total 2.933,96
de tarjetes 25,00 €
de transferències 15,86 €

Despeses Caixa Penedés 32,00 €

de manteniment 32,00 €

DEVOLUCIONS DE QUOTES 60,00 € 60,00 €

TOTAL DESPESES 10.656,86 €

INGRESOS C.E.B. 2012DESPESES C.E.B. 2012

BALANÇ 2012
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APORTACIONS A PROJECTES 1.470,86 € QUOTES SOCIS 1.670,00 €

ajut excavacions Can Sadurni 600,00 € *
tractament fons d'arxiu Mas Ferrer 870,86 € Quotes 2013 1.670,00 €

SUBVENCIONS 2.703,64 €

APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS 155,15 € SUBVENCIÓ 2013 AJUNTAMENT DE BEGUES 2.703,64 €

*Quota anual CCEPC 90,15 €
*quota anual CECBLL 50,00 €
*Patronat de Sant Galderic 15,00 €

PUBLICACIONS 3.000,00 € *
últim pag. edició "Begues, 1931-1959, De ilusione 3.000,00 € VENDA PUBLICACIONS 206,00 €

Mostra d'Entitats 0,00 €
Trobada Est. Eramprunyà 130,00 €
Patxarino 76,00 €

MATERIAL D'OFICINA I TRAMITACIÓ DE CORREU 136,95 €

Tramitació correu 124,89 €

Papereria 12,06 € TOTAL INGRESOS 4.579,64 €

Material de reproducció 0,00 €
e impresió

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS 402,40 € ESTAT DE COMPTES:

premis Trivial de Begues 402,40 €
SDO. A 31.12.2012 2.933,96 €

INGRESOS 2013 4.579,64 €
MATERIAL INFORMATIC 338,80 € DESPESES 2013 5.806,24 €

Renovació domini 48,40 €
Manteniment web Pedra Seca 290,40 €

Total a 31.12 2013 1.707,36 €
DESPESES FINANCERES 192,08 €

Sdo comptes a 31.12.2013:
Despeses LA CAIXA 178,55 €

de manteniment 46,80 € Caixa Penedés 0,00
de tramitació rebuts 40,91 € La Caixa 1.707,36
de devolució rebuts 51,93 €
de enviament corresp. 5,04 €
de tarjetes 29,00 €
de transferències 4,87 €

Despeses Caixa Penedés 13,53 €

DEVOLUCIONS DE QUOTES 110,00 € 110,00 €

TOTAL DESPESES 5.806,24 €

INGRESOS C.E.B. 2013DESPESES C.E.B. 2013

BALANÇ 2013
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4. ACTIVITATS PREVISTES L’ANY 2014 
 
 Continuar i finalitzar el projecte d’exposició sobre la història de Begues al petit 

Casal conjuntament amb la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Begues. 
 

 Finalitzar el projecte del “Itinerari urbà per Begues” contractat per l’ajuntament. 
 

 Seguir amb la participació en les comissions consultives del Parc del Garraf (Diba) i 
la de Manteniment del Patrimoni i Estètica (ajuntament), així com vetllar per la seva 
conservació. 

 
 Publicar el mapa d’itineraris i patrimoni cultural amb l’editorial Piolet i la 

col·laboració de l’ajuntament de Begues. 
 

 Elaborar i signar un conveni marc amb l’ajuntament de Begues. 
 

 Edició anual del joc de Trivial de Begues i Catalunya.    
 
 Tirar endavant la promoció de la recuperació, catalogació i conservació de diferents 

camins històrics en aquesta línia enguany engegarem les estratègies següents: 
 

- Presentar al DAAM la sol·licitud de classificació dels camins ramaders de 
Begues. 

- Presentar a la Diputació de Barcelona i a l’ajuntament de Begues el projecte de 
recuperació del Camí Ral de Barcelona a Vilafranca. 

 
 Seguir amb la promoció de la identificació, catalogació i digitalització dels arxius 

patrimonials de les masies de Begues. 
 

 Continuar la recerca sobre els documents referents a Begues que es troben 
distribuïts en altres fons documentals d’altres municipis. 

 
 Avançar el treball de toponímia de Begues. 

 
 Millorar la difusió de les activitats del CEB a traves de la creació d’una web i de la 

presencia en les xarxes socials com Facebook o twitter. 
 
 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.  
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 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. 

 
 Donar suport i col·laborar amb la realització i edició del documental sobre les 

caramelles de Begues. 
 

 Realitzar xerrades i activitats relacionades amb la ornitologia i altres temes de 
natura per sensibilitzar la població de la necessitat de preservar i cuidar el nostre 
entorn natural, sobretot amb un municipi com el nostre, i donar a conèixer projectes 
que si estan desenvolupant. 

 
Pel que fa a la secció d’arqueologia / Cipag:  
 
 Com cada any, està prevista, des de Cipag, la continuïtat de les campanyes 

regulars d’excavació que enguany es centraran en la cova de Can Sadurní i 
s’efectuaran com és habitual entre els mesos de juliol i agost. En les que hi 
participen estudiants de diferents universitats. 

 Continuació dels treballs d’investigació i recerca dels materials arqueològics 
recuperats en les diferents intervencions arqueològiques. 

 Es dura a terme la tercera edició del Camp Internacional de Treball “Prehistòria i 
Arqueologia a Garraf”, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Begues, Joventut de 
la Generalitat de Catalunya i la Fundació Catalana de l’Esplai, aquest work camp 
està destinat a joves d’entre 18 i 30 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. 

 Col·laboració amb l’institut de Begues i el centre de recursos pedagògics de Gavà 
en el Projecte Apadrina un monument. 

 Col·laboració amb la UPC per la construcció d’un futur parc prehistòric respectuós 
amb l’entorn i on tinguin preeminència les construccions en cabanes replicant els 
models es poden documentar en les excavacions arqueològiques. 

 Xerrades i activitats on donar a conèixer les troballes i nous projectes que s’estan 
desenvolupant des de Cipag. 
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Publicacions 
 
 Publicar almenys un butlletí de l’Eixarmada. 

 
 Publicar el mapa d’itineraris i patrimoni cultural. 
 
 Publicar separates sobre el capítol de Begues del llibre de Vicente Medina: “La 

Verdadera muerte del conde Wifredo el Velloso, Begas, agosto de 897”. 
 
 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. 
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5. PRESSUPOST PER L’ANY 2014 
 

          

DESPESES INGRESOS

MATERIAL D'OFICINA I TRAMITACIÓ DE CORREU 200,00 € QUOTES SOCIS 1.620,00 €
(80 socis)
Recuperació devolucions 2013 40,00 €

RECURSOS INFORMÀTICS 500,00 € VENDA PUBLICACIONS 250,00 €

. Consumibles 100,00 €

. Material de reproducció i impresió 100,00 €
(dossiers, memòries, cartells)

. Quota manteniment anual web Pedra Seca 300,00 €
SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE BEGUES 1.800,00 €

PUBLICACIONS 1.000,00 € . A les publicacions 500,00 €
. A les sortides d'anellament 700,00 €

nº 2 Quaderns de Prehis.i Arq. Del Massis del Garraf 1.000,00 € . A la neteja de camins històrics 150,00 €
. Al Trivial de Begues 200,00 €
. A la senyalització de barraques de vinya 100,00 €
. Manteniment web Pedra Seca 150,00 €

APORTACIÓ A PROJECTES 2.580,00 € APORTACIÓ DEL CENTRE D'ESTUDIS 1.245,15 €
Ajut excavacions Can Sadurní 600,00 €
Neteja de camins històrics 300,00 €
Sortides mensuals d'anellament 1.480,00 €
Senyalització de barraques de vinya 200,00 €

QUOTES A ENTITATS CULTURALS 155,15 € TOTAL INGRESOS 4.955,15 €

. Centre d'Estudis del Baix Llobregat 50,00 €

. Coord. Centres d'estudis de Parla… 90,15 €

. Suscripcio Revista Pedra Seca 15,00 €

ORGANITZACIO D'ESDEVENIMENTS 400,00 €

. Premis Trivial de Begues 400,00 €

DESPESES FINANCERES 120,00 €

TOTAL DESPESES 4.955,15 € SALDO DE L'EXERCICI 2013 0,00 €

PRESSUPOST CEB 2014
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