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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2015-16. 
 
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 2016. 
 
4. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2016. 
 
5. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2017. 
 
6. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2017. 
 
7. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ  
Exercici 2016 
 
 
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 
Manel Edo i Benaiges Vocal 
Manuel Baratech i Sales Vocal 
Jordi Dolz i Abadia Vocal 

 
 
Informació sobre les vocalies: 
Les vocalies es creen en funció de les necessitats dels grups de treball o projectes, 
doncs són el nexe d’unió entre els grups de treball i la junta. 
Enguany no s’ha creat cap nova vocalia doncs els projectes iniciats han estat assumits 
per les existents, mantenint així les que teníem fins ara. 
 
 
2.2. Socis 
 
Actualment, el CEB té 103 socis. 
Al llarg del 2016 hem rebut 9 noves inscripcions i tres baixes. 
 
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 267 adreces (socis + entitats). 
 
 
2.3. Activitats del centre durant aquest exercici 
 
2.3.1. GRUPS DE TREBALL 
Tots els socis poden formar part de qualsevol grup de treball en el que estiguin 
interessats a participar, nomes cal que ho manifestin per mitja de l’adreça electrònica 
del CEB (centredestudisbeguetans@gmail.com) i se’ls proporcionarà les dades de 
contacte de la persona responsable del grup de treball. De la mateixa manera 
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qualsevol soci del CEB pot fer una proposta de grup de treball o projecte a 
desenvolupar per un grup de treball existent, sempre i quan estigui dins dels objectius 
de l’entitat, a la mateixa adreça de l’entitat. 
 
Arqueologia i Història 
 Manel Edo, Elicinia Fierro, Pablo Martínez (CIPAG) 
Accions realitzades   
• Organització i realització de la “Setmana Santa Arqueològica”. Campanyes 

d’excavació als jaciments de la cova de Can Figueres i el Dolmen de Campgràs 
amb la participació d’estudiants d’arqueologia i història de les universitats UB i 
UAB.(Març)   

• Organització i realització, en col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai, de 
la cinquena edició del Camp de Treball Internacional “Archaeology in Garraf”, que 
forma part de l’oferta d’activitats de temps lliure del Departament de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya. Els joves voluntaris de 18 a 30 anys participaren en els 
treballs d’adequació de la terrassa i del camí d’accés a la cova de Can Sadurní, a 
més de l’excavació del Forn de calç número 2 de Can Sadurní. (Juliol) 

• Organització de “Estiu arqueològic a Begues”: Campanyes d’excavació als 
jaciments de la cova de Can Sadurní i la Cova Cassimanya. Participació a les 
campanyes d’excavació d’estudiants d’Història i Arqueologia de les universitats de 
Barcelona, Autònoma de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Valladolid, Sevilla, 
Autònoma de Madrid, Múrcia i Cardiff. (juliol-agost) 

• Tutorització de pràctiques d’estudiants del Grau d’Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona i de la Universitat de Cardiff del Regne Unit. (Juliol-agost)  

• Renovació del projecte Apadrinem la cova de Can Sadurní en col·laboració amb la 
Subdirecció General d’Innovació Educativa del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, el Centre de Recursos Pedagògics de Gavà i l’institut de 
Begues. A més de les activitats que es duen a terme al centre dins del projecte 
també es realitzen visites dels alumnes de 1er ESO a la cova apadrinada i un 
recorregut per les diferents coves prehistòriques de Begues amb els alumnes de 4rt 
d’ESO, que s’organitzen en col·laboració amb els membres de CIPAG. 

• Difusió científica dels estudis amb la presentació de 9 comunicacions en diferents 
congressos, col·loquis i jornades d’arqueologia i prehistòria. A mes de la publicació 
de 2 articles científics en revistes i publicacions especialitzades. 

o ASSISTÈNCIA A CONGRESOS, COL·LOQUIS I JORNADES: 
 EGU. European Geosciences Union. General Assembly 2016. 

• Presentació del poster “A combined archeomagnetic and microstratigraphic 
study of Neolithic anthropogenic burnt sediments from the Can Sadurni cave 
(NE Spain) EGU2016-12898” a càrrec de Miriam Gómez-Paccard, Elisabeth 
Beaumud, M.Mercé Bergadà, Pablo Martínez. 

 MEDINES 2016. Late Glacial to Early Holocene Socio-ecological responses to 
climatic instability withi the Mediterranean Basin conference. Tarragona. 
Febrer 

• Presentació del poster “Environmental changes, sedimentary processes and 
human activity in karst records c. 13 – 6 cal. ka BP in the Coastal mountains 
of NE Iberia” a càrrec de M. Mercè Bergadà, Josep M. Cervelló, Manel Edo, 
Artur Cebrià, Xavier Oms, Pablo Martínez, Ferran Antolín, Juan Ignacio 



 

 
 

4 

Morales 
 VI Congreso del Neolítico en la Península Ibérica. Granada. 26-30 Juny. 

• Presentació de la comunicació ”Análisis de materias primas abióticas 
procedentes de las cuentas de collar ornamentales de los yacimientos 
neolíticos del valle de Begues, en el macizo de Garraf (Barcelona)” a càrrec 
de Manuel Edo, Carlos Odriozola, Elicínia Fierro-Milà, Pablo Martínez. 

• Presentació de la comunicació” Análisis del collar de cuentas de cal·laïta 
hallado en la cista del a Roca de l’Ivet (Llagostera, Girona) “ a càrrec de 
Manuel Edo, Xevi Niell, Carlos Odriozola, Rodrigo Villalobos. 

• Presentació de la comunicació” Las inhumaciones postcardiales de la cova 
de Can Sadurní (Begues, Barcelona). Primeros datos paleodemográficos.” a 
càrrec de Concepció Castellana Perelló, Pablo Martínez Rodríguez, Ferran 
Antolín Tutusaus, Remei Bardera Soler de Morell, Elicínia Fierro-Milà, María 
Jesús Barrio Bonilla, Manuel Edo Benaiges. 

• Presentació de la comunicació” La generalización del uso de la cueva como 
hipogeo sepulcral durante el neolítico medio I del nordeste peninsular y su 
posterior evolución.” a càrrec de Manuel Edo, Pablo Martínez, Concepció 
Castellana, Elicínia Fierro-Milà, Remei Bardera, Maria Jesús Barrio, Héctor 
Martínez-Grau. 

• Presentació de la comunicació” El neolítico postcardial en la cueva de Can 
Sadurní (Begues. Barcelona).” a càrrec de Manuel Edo, Ferran Antolín, 
Pablo Martínez, María Mercé Bergadà, Elicínia Fierro-Milà, Concepció 
Castellana, Maria Jesús Barrio, Mireia Gascón, Héctor Martínez-Grau, 
Remei Bardera. 

 IBER-CRONO. I Congreso de Cronometrías para la Historia de la Península 
Ibérica. Bellaterra. Setembre 

• Presentació de la comunicació” Hacia una periodización de los usos de la 
cueva de Can Sadurní (Begues, Cataluña) durante el Neolítico Medio I. La 
aportación de la aplicación de estadística bayesiana a las dataciones 
radiocarbónicas.” a càrrec de Ferran Antolín, Pablo Martínez, Elicínia Fierro, 
Majo León, Héctor Martínez, Mireia Gascón, Mercè Bergadà,  Georgina 
Prats, Joan Anton Barceló, Manuel Edo. 

 IX Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà. Capelles, 
ermites, esglésies. Viladecans. 12 de novembre.  

• Presentació de la comunicació “Primeres manifestacions de religiositat 
durant la prehistòria recent del Massís de Garraf”. A càrrec de Manuel Edo i 
Pablo Martínez. 

o PUBLICACIONS: 
 Quaternary Science Rewiews. En premsa. 

• “Environmental changes, sedimentary processes and human activity in karst 
records c. 13 – 6 cal. ka BP in the Coastal mountains of NE Iberia” a càrrec 
de M. Mercè Bergadà, Josep M. Cervelló, Manel Edo, Artur Cebrià, Xavier 
Oms, Pablo Martínez, Ferran Antolín, Juan Ignacio Morales 

 Actes de la VIII Trobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà. Els 
moviments migratoris. Associació d’Amics del Museu de Gavà. Gavà 2016.  

• “El primer moviment de població testimoniat al massís de Garraf. 
Abandonament de la cova de Can Sadurní (Begues) i establiment delaseva 
comunitat a l’entorn de les  Mines de Can Tintorer (Gavà) a inicis del 
Neolític Mitjà Recent”. A càrrec de Manuel Edo, Ferran Antolín, Pablo 
Martínez, Concepció Castellana, Maria Jesús Barrio, Elicínia Fierro, Maria 
Eulàlia Subirà, Remei Bardera, Carlos Odriozola. 

• Organització de les xerrades “Divendres... Història”, cicle de conferencies amb la 
voluntat de donar a conèixer les investigacions i els estudis de les restes trobades 
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en els jaciments excavats en el marc del projecte. Enguany s’han realitzat 2 el 
primer divendres dels mesos de novembre i desembre. 

• Presencia a les Xarxes social amb el blog “Arqueologia a Garraf” (actiu només 
durant les campanyes d’excavació), a Facebook amb la pagina “Cova de Can 
Sadurní” i els grups oberts “CIPAG” i “Encantada”, i a Twitter “@CIPAG”. 

• Participació a la IV Fira de cervesa artesana de Begues. (Maig) 
• Participació a la mostra Som Cultura Popular, on es va organitzar un tast 

professional de cervesa Encantada a càrrec d’Ibó Castells. (Gener) 
• Participació en el programa del Consorci de Turisme del Baix Llobregat per la 

creació de nous Punts d’Informació Turística. (Tardor) 
 
Arxius i documentació  
 Víctor Mata 
Accions realitzades 
• Digitalització i catalogació del fons patrimonials de les masies de Mas Roig i Cal 

Gepet. 
• Treball de cerca i localització de nous fons documentals pendents de catalogar i 

digitalitzar de les masies de Begues. 
• Digitalització del material recuperat per membres del CEB de dins de l’edifici de 

l’antic Goula just abans de que fos tirat a terra. 
 
Patrimoni, Arquitectura i Camins 
 Xavier Parellada, Víctor Mata i Jordi Dolz 
Accions realitzades  
• Organització i realització, conjuntament amb la secció local d’ÒMNIUM, de dues 

passejades pels entorns de Begues amb l’objectiu de donar a conèixer alguns dels 
camins històrics recuperats. (10 d’abril i 9 de juliol).  

• Dins del projecte d’arquitectura del segle XX, s’han realitzat estudis sobre  
o Per tal d’aprofundir en l’estudi de l’arquitectura del s.XX en el nostre 

municipi, enguany s’ha iniciat l’estudi sobre les obres que l’arquitecte Serra 
realitzà al nostre municipi.  

 
Pedra seca i tradicional 
 Víctor Mata, Josep Lluis Vendrell i membres de la LAAC. 
Accions realitzades 
• Manteniment del full web www.pedrasecabegues.com. 
• Reconstrucció i manteniment de barraques:  
 Restauració de la barraca i creació de l’espai Gus, organització i realització 

del “Happening 2016” a l’espai Gus i edició d’un vídeo (10 de setembre). 
 Restauració de la barraca de l’avia Teresa (15 d’octubre). 
 Inici del projecte de restauració i rehabilitació de l’espai Puigvultor. 

• Suport al conveni que l’ajuntament ha signat amb l’empresa Dos:punts, sl. per al 
manteniment i senyalització de les barraques i espais rehabilitats fins actualitat. 
(Juny-desembre). 

http://www.pedrasecabegues.com/
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• Col·laboració amb la regidoria de Turisme de Begues amb motiu de l'any 
internacional del moviment Città Slow: visita a l’espai Pitxot (mas Trabal) per 
mostrar la recuperació del patrimoni de pedra seca, l'artialització del paisatge i les 
accions land art d’aquest indret (18 de setembre). 

• Visita amb l'artista l'Eudald Alabau (artista land art) dels espais artialitzats de mas 
Roig, Puigvoltor, mas Trabal i Cal Vidu (10 de desembre). 

 
Publicacions 
 Manuel Baratech 
Accions realitzades 
• Edició i publicació del numero nº13 de la revista Eixarmada. (Desembre) 
 
 
2.3.2. ACTIVITATS SUPRALOCALS 
• Participació en les diferents reunions i trobades del grup de treball i el fòrum 

permanent per l’elaboració de la candidatura a la Carta Europea de Turisme 
Sostenible dels Parcs del Garraf, d’Olèrdola i del Foix. 

• Participació a la presentació de les actes de la VIII trobada de centres d’estudis i 
estudiosos d’Eramprunyà. (Gavà, 2 juliol). 

• Participació a la comissió Consultiva del Parc de Garraf (Castelldefels, 21 d’abril) 
• Participació a la IX Trobada de Centres d’estudi i Estudiosos d’Erampunyà, celebrat 

a Viladecans el 12 de novembre.  
Títols dels treballs presentats: 
 Ponència: Història de l’església vella de Sant Cristòfol de Begues (s.X-XXI). 
 Comunicacions: L’ermita de Santa Eulàlia, un origen incert. 

• Participació en la taula rodona celebrada a Gavà dins el marc del Congrés “El Baix 
Llobregat a debat” organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat (7 
d’abril). 

• Conferència realitzada al Centre Excursionista de Vallirana en el marc del 
Memorial Miquel Vendrell Vallirana terra de vinyes titulada el Programa 
Arquitectura-Paisatge-Art a Begues (17 de juny). 

• Col·laboració en la desbrossada d’un tram del camí Ral al municipi d’Olesa. Acte 
celebrat dins de les activitats del dia del voluntariat organitzat pels voluntaris del 
parc de Garraf. (22 d’octubre) 

• Presencia en la comissió de selecció dels Premis de Reconeixement Cultural del 
Baix Llobregat que atorga el CECBLL. (Novembre). 

• Presentació de dues candidatures en els IX premis de reconeixement cultural que 
atorga el CECBLL: a Jordi Rossy (pel premi Joan Cererols i Fornels de música) i 
Albert Guasch (pel premi Pau Bertran i Bros de Cultura Popular).  

 
2.3.3. ACTIVITATS LOCALS 
• Nova edició del Trivial de Begues amb noves preguntes (25 juliol). 
• Participació a la IX Fira d’Entitats amb dos estands (arqueòlegs Cipag i CEB) (25 de 

setembre). 
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• Col·laboracions amb l’escola sant Cristòfol, xerrada sobre el Garraf als alumnes de 
5è (11 de maig) i visita guiada a l’ermita de Santa Eulàlia als alumnes de religió de 
4t (maig). 

• Organització i realització d’una visita guiada a l’ermita de Santa Eulàlia per tal de 
donar a conèixer els resultats i les investigacions que s’hi estan duent a terme. (16 
d’abril) 

 
2.3.4. COL·LABORACIONS AJUNTAMENT 
• Participació en les reunions de la Comissió de manteniment del patrimoni i estètica 

a las que se’ns ha convocat: 
o 16 de març: constitució de la nova Comissió de Patrimoni; obres a cal Ritu 

Xic; PMU nucli antic de la Rectoria. S’exposa una queixa especial per la 
exclusió dels regidors de Cultura i d’Urbanisme i dels representants polítics 
de l’oposició. 

o 19 d’octubre: Barri Campamà; Cal Trias; Cal Sacaire; Ermita de Santa 
Eulàlia. 

• Participació en les comissió de cultura a las que se’ns ha convocat (4 de maig, 8 de 
juny, 5 d’octubre i 2 de novembre). 

• Assistència a diverses reunions amb l’ajuntament per tractar el tema del nou local 
• Participació en els diferents cursos de formació per entitats que se’ns han ofert des 

de l’oficina de suport a les entitats. 
• Col·laboració en la organització de la taula rodona “Els paisatges de pedra seca 

com a patrimoni cultural” realitzada a Begues dins del marc del congrés “El Baix 
Llobregat a debat” organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat. (3 
de juny) 

• Assistència d’un membre del CEB com a testimoni expert en el judici per la 
demanda interposada per can Térmens a l’ajuntament en relació al camí “de Atajo” 
(18 d’abril) i assessorament respecete els aclariments al dictament pericial. 

• Suport i assessorament a l’equip redactor del Catàleg de Patrimoni de Begues. 
(novembre-desembre) 

 
 
2.4. Transparència i comunicació  
 
Amb l’objectiu de millorar la difusió de les activitats del CEB s’ha creat una pagina de 
Facebook. 
https://www.facebook.com/centredestudisbeguetans/ 

D’altra banda s’està treballant en la web del CEB on estarà a disposició de tothom la 
informació sobre que fem i el nostre funcionament, a més de la versió digital de les 
nostres publicacions perquè puguin ser consultades. 
http://centredestudisbeguetans.begues.ppe.entitats.diba.cat/ 
 
2.5.  Relacions amb altres Centres d’Estudis i associacions culturals 

https://www.facebook.com/centredestudisbeguetans/
http://centredestudisbeguetans.begues.ppe.entitats.diba.cat/
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Enviem les nostres publicacions a les entitats que poden estar interessades per les 
activitats del CEB, com són les Escoles, la Biblioteca pública, el Punt d’Informació 
Juvenil 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. 
 
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. 
 
Institut Ramon Muntaner 
Fundació Privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana constituït el mes de juliol de 
2003, arrel d’un acord entre la Generalitat de Catalunya i la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana. La seva finalitat és la difusió i el suport als projectes 
d’investigació i de promoció cultural dels centres i instituts d’estudis de parla catalana, 
entitats dedicades principalment a l’estudi de la història, el patrimoni cultural i natural i 
les ciències socials i humanístiques i a la divulgació cultural dins els àmbits local i 
comarcal. 
 
Rebem informació de les diferents convocatòries d’ajuts, a més d’informació de les 
diferents activitats impulsades i la revista plecs d’història local. 
 
Patronat de Sant Galderic 
Des de fa anys som subscriptors de la revista que publica aquesta entitat, un grup 
cultural sobre l’edat mitjana, interessat en les tradicions e la pagesia catalana i les 
construccions en pedra seca. 
Cada any rebem els dos números de la revista de pedra seca que surten a l’abril i 
l’octubre a més de “El Full Informatiu de Pedra Seca” que ens arriba cada mes. 
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Trobades d’estudiosos i centres d’estudis de la Baronia d’Eramprunyà 
Des de fa ja 10 anys els centres d’estudi dels municipis que havien configurat 
antigament la Baronia d’Eramprunyà organitzem anualment i de manera rotativa unes 
trobades per donar a conèixer i impulsar la investigació de la història del nostre territori, 
des del CEB hi som presents des de la primera edició i ens hem fet càrrec de 
l’organització en dues ocasions.  
 
Land Art Associació Catalunya 
La LAAC és una entitat sense ànim de lucre, fundada l’any 2009, que treballa per a la 
promoció de l’art contemporani i la defensa del patrimoni natural i cultural, mitjançant la 
creació artística. Promou diferents línies d’intervenció i d’investigació artístiques. Un 
dels projectes més emblemàtics que empeny és el programa Arquitectura-Paisatge-Art 
(APA) que desenvolupa conjuntament amb el Centre d’Estudis Beguetans a Begues 
des de l’any 2010. APA te per objectius la preservació i restauració del patrimoni de 
pedra en sec i tradicional, la revaloració del paisatge rural contemporani, i la recerca de 
noves formes de relació amb la natura mitjançant accions artístiques. 
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3. BALANÇ  ECONÒMIC Exercici 2016 
 

APORTACIONS A PROJECTES 600,00 € QUOTES SOCIS

Edició documental Caramelles 0,00 €
Neteja camins històrics 0,00 € Quotes 2016 1.990,00 €
Aportació a Cipag 600,00 €

SUBVENCIONS
APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS 69,00 €

quota anual CECBLL 54,00 € SUBVENCIÓ 2016  AJUNT.  BEGUES 1.003,40 €
Patronat de Sant Galderic 15,00 € Subvenció Ajuntament 2015 (50%) 365,97 €

0,00 €

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS 535,00 €

Taula Rodona Patrimoni Begues 0,00 €
Premis Trivial de Begues 420,00 €
restauracions Pedra Seca 115,00 € Venda publicacions 10,00 €

PUBLICACIONS 994,00 €
TOTAL INGRESOS

Eixarmada 925,60 €
Enviament als socis 68,40 €

MATERIAL INFORMATIC 290,40 € ESTAT DE COMPTES:

Manteniment web Pedra Seca 290,40 €
0,00 € SDO. A 31.12.2015 427,16 €

MATERIAL D'OFICINA I D'ALTRES 138,07 €
INGRESOS 2016 3.369,37 €

Papereria 80,18 € DESPESES 2016 2.921,40 €
Enviaments Correus 57,89 €

DESPESES FINANCERES 132,43 € Total a 31.12 2016 875,13 €

de manteniment 48,00 €
de tramitació rebuts 38,71 €
de devolució rebuts 12,72 €
de enviament corresp. 0,00 €
de tarjetes 33,00 €

Sdo comptes a 31.12.2016 875,13 €
IMPOST AEAT MODEL 002 112,50 €

DEVOLUCIONS DE QUOTES 50,00 € 50,00 €

TOTAL DESPESES 2.921,40 €

INGRESOS C.E.B. 2016DESPESES C.E.B. 2016

BALANÇ 2016
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4. PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER L’ANY 2017 
 
4.1. Les propostes dels grups de treball 
 
Arqueologia i història 
 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 
(Begues) i Cova Llarga (Subirats), s’efectuaran com és habitual entre els mesos 
de juliol i agost. En les que hi participen estudiants de diferents universitats. 

 A més de la campanya d’estiu aquest any també es realitzarà una campanya 
d’excavació per setmana santa a la Cova de Can Figueres (Begues) i a la Cova 
de l’Avi (Vallirana). 

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

 Es durà a terme la sisena 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 es té la 
voluntat d’iniciar la programació de visites guiades el segon i quart cap de 
setmana de mes a la cova de can Sadurní. 

 Realització de visites guiades i tallers específics per als centres educatius del 
municipi de Begues. 

 Col·laboració amb l’institut de Begues i el centre de recursos pedagògics de 
Gavà en el Projecte Apadrina la cova de Can Sadurní. 

 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. 

 Continuació de les xerrades cada primer divendres de mes dins el marc del cicle 
de conferencies “Els divendres... Història”. 

 Xerrades, publicacions i activitats on donar a conèixer les troballes i nous 
projectes que s’estan desenvolupant des de Cipag. 

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

patrimonials de les masies de Begues. 
 Identificació i preparació dels arxius de La Parellada, Can Viñas, La Casota, Can 

Grau del Coll, etc (2017 - 2018) 
 Continuar la recerca sobre els documents referents a Begues que es troben 

distribuïts en altres fons documentals d’altres municipis. 
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Patrimoni, arquitectura i camins 
 Recerca i recuperació de l’antic camí de Puigvoltor (Puigmoltó) i de la carrerada 

de Jaques. 
 Senyalització i manteniment de camins històrics recuperats. 
 Continuació de la recerca sobre l’obra de l’arquitecte municipal Joan Bautista 

Serra i les obres que va projectar i construir durant els anys 1920-1936 a 
Begues. 

 Inici de l’anàlisi de l’obra de Julià Navarro a la Capella de la Mare de Déu de 
Montserrat a l’església nova de Sant Cristòfol i altres elements ornamentals. 

 
Pedra seca i tradicional 
 Començament de la restauració i artialització de l'espai Puigvoltor: 4 barraques, 

2 pous, 1 cisterna, 1 corral i  diversos marges de pedra seca, condicionament de 
l'espai i realització d'accions land art (2017 - 2018). 

 Seguiment i suport a la confecció de la Guia Àmbits culturals i naturals de 
Begues (01.01.2017 - 30.06.2017). 

 Organització de la conferència impartida per l'arquitecte Enric Batlle, autor de la 
restauració de la superfície de l'Abocador del Garraf titolada: Planes del sud de 
Begues versus jardí de la metròpoli (maig - juny 2017). 

 Seguiment i suport a l'equip de manteniment de les barraques restaurades de 
Begues (2017). 

 Seguiment i suport a l'equip de restauració del camí Ral (tram pou del Glaç - 
Barbacoes) (maig - juny 2017). 

 Seguiment i suport a l'equip de la LAAC que realitza l'acció Artorze-Catorze a la 
II Biennal Internacional de Land Art d'Andorra (22-28.03.2017). 

 Organització conjunta amb la oficina del Parc del Garraf (CEB-LAAC) d'una 
jornada participativa de restauració de l'espai Puigvoltor amb els Amics del 
Parcs de la Diputació de Barcelona (25-03.2017). 

 
Publicacions 
 Finalitzar la publicació del mapa topogràfic amb el patrimoni de Begues 

conjuntament amb l’ajuntament i l’editorial Piolet. 
 Publicar un nou número de la revista eixarmada. 

 

4.2. Propostes d’Activitats del Centre durant aquest exercici 
 
Activitats supralocals 
 Participació a les X trobades d’Eramprunyà que se celebraran a Castelldefels 

centrades en les llegendes i tradicions. 
 
Activitats locals 
 Excursions culturals trimestrals amb Òmnium Cultural i la LAAC: a Puigvoltor i 

altres a determinar. 
 Sortida cultural al jaciment del poblat medieval d’Olèrdola. 



 

 
 

13 

 Suggeriments i al·legacions al projecte del barri Campamà, parc urbà de la 
Costeta (La Parellada) i altres que puguin sorgir. 

 Celebració d’una xerrada sobre el projecte de recuperació del castell 
d’Eramprunyà amb la invitació d’en Joan Closa, cap del Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona. 
 

Col·laboracions ajuntament 
 Suport i assessorament a l’equip redactor del Catàleg de Patrimoni de Begues. 
 Trasllat de la seu social del CEB al nou local del Petit Casal cedit per 

l’ajuntament. 
 
4.3. Transparència i comunicació  
 
Publicar de manera regular totes les activitats i accions que es realitzin des del CEB a 
la nostre pagina de Facebook. 
https://www.facebook.com/centredestudisbeguetans/ 

Publicar la pagina web de l’entitat. 
http://centredestudisbeguetans.begues.ppe.entitats.diba.cat/ 
 

https://www.facebook.com/centredestudisbeguetans/
http://centredestudisbeguetans.begues.ppe.entitats.diba.cat/
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5. PRESSUPOST PER L’ANY 2017 
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