ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2017/18
Begues, 26 de gener de 2019

Relació de documents

1. Ordre del dia
2. Informe de Gestió 2017/18
3. Balanç econòmic 2017/18
4. Proposta de nova composició de junta
5. Activitats previstes 2019
6. Pressupost 2019

1. ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2017.
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 2017/18.
4. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2017/18.
5. Elecció dels nous càrrecs de junta.
6. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2019.
7. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2019.
8. Torn obert de paraules.
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2. INFORME DE GESTIÓ
Exercici 2017/18
2.1. Junta del CEB
La composició de la Junta actual és la següent:
Xavier Parellada i Viladoms
Victor Mata i Ventura
Elicinia Fierro i Milà
Anna Maria Boj i Silvestre
Manel Edo i Benaiges
Manuel Baratech i Sales
Jordi Dolz i Abadia

President
Vicepresident
Secretària
Tresorera
Vocal
Vocal
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 106 socis.
Al llarg del bienni 2017 - 2018 hem rebut 10 noves inscripcions i s’han produït 8 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,
mitjans de comunicació i periodistes 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
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, fent arribar la informació a la mateixa adreça de l’entitat.
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Arqueologia i Història (CIPAG)
 Manel Edo, Elicinia Fierro, Pablo Martínez i altres membres de CIPAG.
Accions realitzades:
2017
 Organització i realització de la “Setmana Santa Arqueològica”. Campanya
d’excavació al jaciment de la cova de Can Figueres 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,
d’una nova 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”: Campanya d’excavació al jaciment
de la cova de Can Sadurní. Amb la participació a la campanya 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)
 Organització i realització de la campanya d’excavació al jaciment de la Cova Llarga
de Subirats. (Desembre)
 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 comunicacions en diferents
congressos, col·loquis i jornades d’arqueologia i prehistòria. A mes de la publicació
d’articles científics en revistes i publicacions especialitzades.
 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
en els jaciments excavats en el marc del projecte. Enguany s’han realitzat cada
primer divendres de mes. En total han estat 12 xerrades.
 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 V Fira de cervesa artesana de Begues. (Maig)
 Participació a la mostra Som Cultura Popular. (Gener)
 Participació en el programa del Consorci de Turisme del Baix Llobregat per la
creació de nous Punts d’Informació Turística.
2018
 Organització i realització, en col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai,
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d’una nova 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”: Campanya d’excavació al jaciment
de la cova de Can Sadurní. Amb la participació a la campanya 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, Cardiff i Basel. (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 comunicacions en diferents
congressos, col·loquis i jornades d’arqueologia i prehistòria. A mes de la publicació
d’articles científics en revistes i publicacions especialitzades.
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
en els jaciments excavats en el marc del projecte. Enguany s’han realitzat cada
primer divendres de mes. En total han estat 12 xerrades.
Realització de visites guiades a la cova de Can Sadurní cada primer diumenge i
tercer dissabte de mes.
Elaboració i difusió de l’itinerari del Carst “El Ferret”. Realització de l’itinerari guiat
cada segon diumenge de mes.
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 V Fira de cervesa artesana de Begues. (Maig)
Participació a la mostra Som Cultura Popular. (Gener)

Arxius i documentació
 Víctor Mata, Elicinia Fierro Milà i Xavier Parellada
Descripció del projecte i objectius
El grup de treball porta a terme el programa Arxius i documents per a la història de
Begues. Promou i coordina intervencions arxivístiques de localització, classificació,
digitalització, divulgació i salvaguarda de fons d’arxiu i documents relacionats amb el
municipi. En aquest sentit ha desenvolupat i desenvolupa diversos projectes d’arxiu en
col·laboració amb les entitats implicades (Subdirecció General d’Arxius i Gestió de
Documents, Arxiu Nacional de Catalunya, Parròquia de Begues, Bisbat de Sant Feliu
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de Llobregat, Ajuntament de Begues, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, propietaris de
fons de masia de Begues...). Per altra banda, impulsa i realitza estudis sobre la història
de Begues relacionats amb aquests fons: immigració occitana a Begues (segle XVIXVII), guerra de successió a la corona espanyola a Begues (segle XVIII); exposicions
d’història com la del Colmado o la del tricentenari, historia de masies, conferències,
xerrades, publicacions de llibres i en revistes especialitzades, etc.
Accions realitzades:
2017
 Digitalització del fons patrimonial de la masia de Cal Gepet.
 Comunicació presentada a la X Trobada de Centres d’Estudi i Estudiosos
d’Erampunyà, celebrat a Castelldefels.
 Treball de cerca i localització de nous fons documentals pendents de catalogar i
digitalitzar de les masies de Begues: Cal Sacaire, Cal Rata...
 Assessorament i accés al fons d’arxius del CEB a diferents socis del CEB per a que
poguessin realitzar diversos treballs de recerca sobre les masies de Begues i els
seus habitants i per la realització del Catàleg de Patrimoni de Begues.
2018
 Catalogació i digitalització dels fons patrimonials de les masies de la Parellada i
Mas Grau.
 Estudi històric sobre l’origen de la “Plaça de Begues”.
 Organització i realització de la Xerrada la “Plaça de Begues” el 29 de Juliol.
 Comunicació presentada a la XI Trobada de Centres d’Estudi i Estudiosos
d’Erampunyà, celebrat a Sant Climent de Llobregat.
 Treball de cerca i localització de nous fons documentals pendents de catalogar i
digitalitzar de les masies de Begues: Cal Baró, Barri Campamà...
 Assessorament i accés al fons d’arxius del CEB a diferents socis del CEB per a que
poguessin realitzar diversos treballs de recerca sobre les masies de Begues i els
seus habitants i per la elaboració del catàleg de Patrimoni de Begues.

Patrimoni, Arquitectura i Camins
 Xavier Parellada, Víctor Mata i Jordi Dolz
Accions realitzades:
2017
 Organització i realització, conjuntament amb la secció local d’ÒMNIUM, d’una
passejada pels entorns de Begues amb l’objectiu de donar a conèixer alguns dels
camins històrics i elements de pedra seca recuperats. Sortida 12.3.2017 a
Puigvoltor.
 Organització i realització, conjuntament amb la secció local d’ÒMNIUM, d’un acte
sobre els pastors al Mas Roig, el 19 de novembre.
 Col·laboració en la recuperació del tram de camí ral del Pla de la Creu a l’Hospital
d’Olesa (27.12.2017).
 Realització d’una xerrada sobre el projecte del Camí Ral. (25 de novembre)
 Inici de la recerca i estudi del traçat de l’antic camí del castell. (novembre)
 Dins del projecte d’arquitectura del segle XX, s’han realitzat estudis sobre:
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o L’obra de Llucià Navarro (autor del mural de l’església de Begues)
o continuació l’estudi de les obres que l’arquitecte Serra realitzà al nostre
municipi.
2018
 Organització i realització, conjuntament amb la secció local d’ÒMNIUM, d’una
passejada pels entorns de Begues amb l’objectiu de donar a conèixer alguns dels
camins històrics i elements de pedra seca recuperats. Sortida a l’avenc de la Ferla
el 19.5.2018,
 Participació a la VIII Trobada d’Estudiosos del Garraf i d’Olèrdola, celebrat a
Vilanova i la Geltrú, amb la ponència “Recerca i recuperació de camins tradicionals
al Garraf: els camins del castell i de Castelldefels”, de Xavier Parellada i Jordi
Corbalan.
 Recuperació dels camins: “antic camí del castell” i “Camí de Castelldefels”.
 Dins del projecte d’arquitectura del segle XX, s’ha continuat aprofundint en l’estudi
de les obres que l’arquitecte Serra realitzà al nostre municipi.
 Assistència al I Congrés Internacional de Camins i Carreteres Locals (Diputació de
Barcelona, 5-7 març 2018).
 Assistència al Congrés Ramader. Parc del Foix, 20.4.2018

Pedra seca i arquitectura rural
 Víctor Mata, Josep Lluis Vendrell i membres de la LAAC.
Descripció del projecte i objectius
El Centre d’Estudis Beguetans i la Land Art Associació Catalunya desenvolupen el
programa Arquitectura-Paisatge-Art (APA). L’estiu de 2010, ambdues entitats van
decidir treballar plegades per recuperar, consolidar i donar a conèixer el patrimoni
arquitectònic rural de Begues i el paisatge que configura mitjançant l’aportació
d’accions artístiques i culturals. APA, proposa estratègies de treball interdisciplinari,
recupera espais culturals abandonats, estableix mètodes d’artialització del paisatge i
formula nous conceptes per el desenvolupament de l’art de la natura. Les intervencions
que planteja estan estretament relacionades amb l’emplaçament i s’integren plenament
en el paisatge circumdant. En el programa APA hi conflueixen un seguit de valors, usos
i formes de nou cuny que faciliten el coneixement del territori, la descoberta de l’entorn
més proper i la promoció d’iniciatives culturals i socials. Actualitza, integra i valora el
paisatge tradicional i el patrimoni de pedra seca i natural que el modela d’una forma
contemporània.
Es concep a partir de quatre intervencions:


Localització, identificació, restauració-reconstrucció i senyalització de
construccions de pedra seca (CPS) i tradicionals (forns de calç, rajoleries,
corrals, pou de Glaç, sínies, cisternes...).



Condicionament de l’espai i reintegració de la CPS en el paisatge contemporani.



Creació d’accions Land Art, tributàries a l’estructura i l’entorn paisatgístic.



Celebració d’actes col·lectius per difondre els espais artialitzats.
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Accions realitzades:
2017
 Reconstrucció i manteniment de barraques:
 continuació del projecte de restauració i rehabilitació de l’espai Puigvoltor
(Puigmoltó): 4 barraques, 2 pous, 1 cisterna, 1 corral i diversos marges de
pedra seca, condicionament de l'espai i realització d'accions land art.
 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 dels
Parcs de la Diputació de Barcelona (25-03.2017).
 Participació a la IX Trobada d’Estudis per a la Preservació del Patrimoni de la
Pedra Seca als Països Catalans que se celebrarà el 20, 21 i 22 d’octubre
d’enguany a Mura, Talamanca i el Pont de Vilomara i Rocafort.
2018
 Reconstrucció i manteniment de barraques:
 continuació del projecte de restauració i rehabilitació de l’espai Puigvoltor
(Puigmoltó): 4 barraques, 2 pous, 1 cisterna, 1 corral i diversos marges de
pedra seca, condicionament de l'espai i realització d'accions land art..

Publicacions
 Manuel Baratech
Accions realitzades:
2017-2018
 Recopilació d’articles per la revista Eixarmada n14.
 Maquetació i edició de la revista Eixarmada n14.

2.3.2. ACTIVITATS SUPRALOCALS
2017
 Participació a la presentació de les actes de la IX trobada de centres d’estudis i
estudiosos d’Eramprunyà.
 Participació a la comissió Consultiva del Parc de Garraf (19 d’abril)
 Participació a la X Trobada de Centres d’estudi i Estudiosos d’Erampunyà, celebrat
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a Castelldefels, amb la ponència “Històries i relats de Begues”, per Elicinia Fierro,
Víctor Mata i Xavier Parellada.
Adhesió al manifest LEAT, signat per diverses entitats per demanar que no es
desplaci el traçat actual de les línies elèctriques ni se’n posin de noves.
Adhesió al manifest del CHCC per donar suport a la recerca en temes de Memòria
Històrica.
Adhesió a la taula pel referèndum (TxR)

2018
 Participació a la presentació de les actes de la X trobada de centres d’estudis i
estudiosos d’Eramprunyà.
 Participació a la comissió Consultiva del Parc de Garraf (abril i octubre)
 Participació a la XI Trobada de Centres d’estudi i Estudiosos d’Erampunyà, celebrat
a St. Climent de Llobregat, amb la ponència ”Els botiguers i menestrals de la plaça:
l’incipient nucli urbà de Begues del s.XVI”, de Xavier Parellada.
 Suport a la iniciativa NatureChallenge. (Abril)
 Realització d’al·legacions al projecte de restauració de l’abocador del Garraf
presentat per l’AMB.
 Arrel de les al·legacions assistència a 3 reunions amb els responsables de l’AMB,
de l’ACGR i dels arquitectes del projecte.
2.3.3. ACTIVITATS LOCALS
2017
 Organització d’una xerrada a càrrec d’en Joan Closa (SPAL), per donar a conèixer
el projecte de consolidació, excavació i restauració del Castell d’Eramprunyà dut a
terme per la diputació de Barcelona. (21 Gener)
 Edició dels Fòrums de l’Espluga sota el lema “l’Europa dels murs”. (Tots els
dissabtes de maig)
 Nova edició del Trivial de Begues amb noves preguntes (25 juliol).
 Participació a la X Fira d’Entitats. (8 octubre)
 Col·laboracions amb l’escola sant Cristòfol, visita guiada a l’ermita de Santa Eulàlia
als alumnes de religió de 4t.
 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)
 Alegacions al projecte modificació puntual nº 23 del PGOU Barri Campamar, (6 de
febre)
 Alegacions al projecte de Parc Urbà de la Parellada. (24 de gener)
2018
 Nova edició del Trivial de Begues amb noves preguntes (25 juliol).
 Col·laboració amb el 639 per la realització del Sopar Medieval.
 Participació a la XI Fira d’Entitats. (30 setembre)
 Cessió de fotografies per l’exposició sobre en Jaume Petit Ros.
 Xerrada sobre “La Plaça de Begues, un secret del s.XVI amagat als arxius”, a
càrrec de Xavier Parellada (actes Festa Major, Petit Casal 29 de juliol)
 Inici de la recerca sobre 300 anys d’història de l’escola pública de Begues
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Xerrada sobre la “Història de l’església vella de Sant Cristòfol de Begues, s.X-XXI”,
dins el programa del Cipag “Els divendres Història” (2 de novembre).
Al·legacions al projecte modificat de condicionament del terreny entre l’Institut i la
variant, (proposta previsió connexions pas variant). (6 de maig)
Al·legacions al projecte de canalització de la riera de can Figueres entre el carrer
Saragossa i el Camí Ral, ( 26 de febrer)

2.3.4. COL·LABORACIONS AJUNTAMENT
2017
 Participació en la reunió de la Comissió de manteniment del patrimoni i estètica del
9.3.2017 sobre els projecte de PMU de la Rectoria i de la piscina de cal Fusteret
 Participació en les comissió de cultura a las que se’ns ha convocat.
 Participació en els diferents cursos de formació per entitats que se’ns han ofert des
de l’oficina de suport a les entitats.
2018
 Participació en la reunió de la Comissió de manteniment del patrimoni i estètica del
5.7.2018 sobre els projecte de PMU del Barri de Campamar i la rehabilitació de
l’ermita de Santa Eulàlia.
 Participació en les comissió de cultura a las que se’ns ha convocat.
 Participació en els diferents cursos de formació per entitats que se’ns han ofert des
de l’oficina de suport a les entitats.
 Participació en la jornada d’entitats organitzada per l’ajuntament de Begues. (Març)
 Suport i assessorament a l’equip redactor del Catàleg de Patrimoni de Begues.

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
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.
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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.
Trobades d’estudiosos i centres d’estudis de la Baronia d’Eramprunyà
Des de fa ja mes de 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
10

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 2017 i 2018

BALANÇ 2017
DESPESES C.E.B. 2017

INGRESOS C.E.B. 2017

319,00 €

APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS
quota anual CECBLL
Patronat de Sant Galderic
quota CCEPC
quota CCEPC 2016

54,00 €
15,00 €
125,00 €
125,00 €
138,84 €

Compra ACTES IX TROBADA ERAMPRUNYÀ

2.785,05 €

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS
Fòrums de l'Espluga
Trivial de Begues
Acte Mas Roig (palla)

2.541,05 €
204,00 €
40,00 €

VENDES
. Fòrum de l'Espluga
. Mostra d'Entitats i altres

2.078,50 €
2.025,00 €
53,50 €

453,00 €
394,00 €
59,00 €

704,25 €

SUBVENCIONS
Subvenció 2017 Ajuntament de Begues

17,69 €

ALTRES
(Notes 2002)
93,99 €

PROJECTE DIGITALITZACIÓ ARXIUS
(Cal Jepet, 2016)

0,00 €

PUBLICACIO REVISTA EIXARMADA
(s'abona a principis del 2018)

86,90 €

MATERIAL D'OFICINA I D'ALTRES
Fotocòpies /impressions
Duplicat claus

QUOTES SOCIS
. Facturació anual
. Recuperació devolucions

3.253,44 €

TOTAL INGRESOS

70,67 €
16,23 €
ESTAT DE COMPTES:

WEB PEDRA SECA
Quota anual domini
Manteniment

314,60 €
24,20 €
290,40 €

INGRESOS 2017
DESPESES 2017

48,00 €
38,36 €
12,71 €
33,00 €

Total a 31.12 2017
DEVOLUCIONS

3.253,44 €
3.945,45 €

183,12 €

75,00 €

Sdo comptes a 31.12.2017
TOTAL DESPESES

875,13 €

132,07 €

DESPESES FINANCERES
de manteniment
de tramitació rebuts
de devolució rebuts
de tarjetes

SDO. A 31.12.2016

183,12 €

3.945,45 €
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BALANÇ 2018
DESPESES C.E.B. 2018

INGRESOS C.E.B. 2018

1.990,00 €

QUOTES SOCIS
196,00 €

APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS
quota anual CECBLL
Patronat de Sant Galderic
quota CCEPC

54,00 €
17,00 €
125,00 €
786,39 €

SUBVENCIONS
347,97 €

ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS

SUBVENCIÓ 2017 AJUNT. BEGUES
Subvenció Ajuntament 2018 (50% de 339,18€)

Trobada amb els pastors
40,90 €
Premis Trivial de Begues
233,50 €
xerrada La Plaça de Begues
33,67 €
caminada Vallgrassa (escanejat plànols) 39,90 €

PROJECTE DIGITALITZACIÓ ARXIUS

211,55 €

925,60 €
100,00 €
84,70 €

MATERIAL INFORMATIC
Reparació ordinador

211,55 €

1.025,60 €

PUBLICACIONS
Eixarmada
Actas Trobada Eramprunyà 2017

616,81 €
169,58 €

84,70 €
0,00 €

2.776,39 €

TOTAL INGRESOS

35,73 €

MATERIAL D'OFICINA I D'ALTRES

ESTAT DE COMPTES:
Papereria

35,73 €
SDO. A 31.12.2017
178,30 €

DESPESES FINANCERES
de manteniment
de tramitació rebuts
de devolució rebuts
de tarjetes
altres

INGRESOS 2018
DESPESES 2018

72,20 €
15,73 €
42,35 €
33,00 €
15,02 €

Total a 31.12 2018

Sdo comptes a 31.12.2018
TOTAL DESPESES

183,12 €

2.776,39 €
2.079,85 €

879,66 €

879,66 €

2.079,85 €
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4. PROPOSTA DE NOVA COMPOSICIÓ DE JUNTA
Càrrecs que continuen:

Xavier Parellada i Viladoms
Victor Mata i Ventura
Elicinia Fierro i Milà
Anna Maria Boj i Silvestre
Jordi Dolz i Abadia

President
Vicepresident
Secretària
Tresorera
Vocal

Noves incorporacions:

Pablo Martínez Rodríguez
Sílvia Ruiz Boque
Rosa Sevillano Macho

Vocal (Cipag)
Vocal
Vocal (publicacions)

Deixen de formar part de la junta:

Manel Edo i Benaiges
Manuel Baratech i Sales

Vocal (Cipag)
Vocal (publicacions)

5. PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER L’ANY 2019
5.1. 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), 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).
 Continuació dels treballs d’investigació i recerca dels materials arqueològics
recuperats en les diferents intervencions arqueològiques.
 Es durà a terme la vuitena 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.
 Continuar amb 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.
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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.
 Continuar la recerca sobre els documents referents a Begues que es troben
distribuïts en altres fons documentals d’altres municipis.
 Recerca sobre els 300 anys de la història de l’escola pública de Begues
Patrimoni, arquitectura i camins
 Recuperació dels camins vells del castell, de Castelldefels i del camí de
Puigvoltor
 Manteniment i millora de la senyalització del camí ral.
 Continuació de la recerca i estudi de l’arquitectura i urbanisme de principis del
segle XX a Begues.
Pedra seca i arquitectura rural
 Finalització 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.
 Celebració del Happening2019 a l’espai Puigvoltor.
Publicacions
 Publicar un nou numero de l’Eixarmada

5.2. Propostes d’Activitats del Centre durant aquest exercici
Activitats supralocals
 Participació a les XII trobades d’Eramprunyà que se celebraran a Sant Boi
centrades en la dona.
Activitats locals
 Excursions culturals amb la secció local Òmnium Cultural i la LAAC.
 Sortida cultural al jaciment del poblat medieval d’Olèrdola.
 Organització i realització d’una nova edició dels Fòrums de l’Espluga amb la
col·laboració de la secció local d’Òmnium Cultural, Cipag i altres entitats de
Begues.
 Realització d’una nova edició del trivial.
Col·laboracions ajuntament
 Continuar participant en la taula d’entitats
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5.3. 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/
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DESPESES FINANCERES

TOTAL DESPESES

. Centre d'Estudis del Baix Llobregat
. Coord. Centres d'estudis de Parla…
. Suscripcio Revista Pedra Seca

APORTACIONS A ENTITATS CULTURALS

Recuperació fons d'arxius
Fòrums de l'Espluga

APORTACIÓ A PROJECTES

54,00 €
125,00 €
17,00 €

700,00 €
2.400,00 €

480,00 €
300,00 €
200,00 €

5.674,66 €

323,06 €

196,00 €

3.100,00 €

980,00 €

ESDEVENIMENTS

Sortida cultural a Olèrdola
Premis Trivial
Hapenning Font de Puigvoltor

925,60 €

60,00 €
40,00 €

100,00 €

50,00 €

PUBLICACIONS (Eixarmada)

. Consumibles
. Material de reproducció i impresió
(dossiers, memòries, cartells)

RECURSOS INFORMÀTICS

MATERIAL D'OFICINA I TRAMITACIÓ DE CORREU

DESPESES

INGRESOS

A la revista Eixarmada
Al Trivial de Begues
Visita guiada a Olérdola
Recuperació fons d'arxius
Fòrums de l'Espluga
Happenning Font de Puigvoltor

SALDO DE L'EXERCICI 2019

TOTAL INGRESOS

APORTACIÓ DEL CENTRE D'ESTUDIS

.
.
.
.
.
.

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE BEGUES

COL.LABORACIONS ALTRES ENTITATS
(Òmnium i Cipag, en espècies, als Fòrums)

QUOTES SOCIS

PRESSUPOST CEB 2019

335,00 €
150,00 €
240,00 €
350,00 €
1.000,00 €
100,00 €

0,00 €

5.674,66 €

879,66 €

2.175,00 €

700,00 €

1.920,00 €

6. PRESSUPOST PER L’ANY 2019
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