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1. ORDRE DEL DIA 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
0. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General de Socis de 2021. 
 
1. Lectura i aprovació de l’ordre del dia proposat per la Junta. 
 
2. Presentació i aprovació de l’Informe de Gestió de l’exercici 2021. 
 
3. Presentació i aprovació del balanç econòmic de l’exercici de 2021. 

4. Presentació i aprovació de les principals línies d’actuació per a l’any 2022. 
 
5. Presentació i aprovació del projecte de pressupost per a 2022. 
 
6. Torn obert de paraules. 
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2. INFORME DE GESTIÓ EXERCICI 2021 
 
 
 

2.1 Junta del CEB 
 
 
La composició de la Junta actual és la següent: 
 

Elicinia Fierro i Milà Presidenta 
Xavier Parellada i Viladoms Vicepresident 
Sílvia Ruiz i Boqué Secretària 
Maria Rosa Godia i Peguera Tresorera 
Jordi Dolz i Abadia Vocal 
Pablo Martínez i Rodríguez Vocal 
Victor Mata i Ventura 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 Persones sòcies 
 
 

Any 2021 
Persones sòcies  143 
Noves inscripcions 40 
Baixes 2 
Nombre adreces de contacte 279 

 
 
En tota la història del CEB el 2021 ha estat l’any en que més noves sòcies s’han fet, 
havent crescut un 38%. 
 
A més de les persones sòcies, 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. 
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2.3 Activitats CEB durant l’exercici 2021 
 
 
El 2021 ha estat novament un any molt diferent del que vàrem preveure en un inici, al 
igual que tots i cadascun de nosaltres ho ha patit a nivell personal, el CEB com a 
entitat també s’ha vist afectat per la covid i totes les restriccions que ha portat 
associada la pandèmia. 
Tot i les dificultats derivades de la situació de pandèmia, el fet de celebrar els 25 anys 
d’existència del CEB ens ha impulsat a realitzar un gran nombre d’activitats tenint cura 
que la majoria fossin a espais oberts on ha estat més senzill mantenir distància i 
prendre les mesures de seguretat necessàries. 
I hem d’agrair la gran participació i bona acollida que han tingut totes les activitats que 
hem dut a terme i que expliquen el gran increment en el nombre de persones sòcies 
d’enguany. Això ens motiva per, des de la junta seguir treballant i replantejant noves 
activitats pel 2022. 
 
Gràcies a totes i tots per seguir formant part del CEB! 
I gràcies a les noves persones que ens han fet confiança i s’han fet sòcies al llarg de 
l’any! 
 
A continuació us detallem tot el que hem fet. 
 
 

2.3.1. GRUPS DE TREBALL 
 
Totes les persones sòcies poden formar part de qualsevol grup de treball en el que 
estiguin interessades 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 persona sòcia 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. 
 
 

   Arqueologia i Història (CIPAG) 
 
Manel Edo, Elicinia Fierro, Pablo Martínez i 13 membres de CIPAG. 
 
Descripció del projecte i objectius 
Aquest grup de treball que en origen formava part del CEB avui dia està constituït com 
una entitat autònoma, tot i així segueix mantenint un vincle i col·laboració molt estreta 
amb el CEB com a entitat mare. 
És un col·lectiu de persones investigadores i professionals de l’arqueologia que fa 
anys que duen a terme projectes de recerca sobre la prehistòria en el marc del massís 
del Garraf i curs baix del Llobregat, amb la cova de Can Sadurní de Begues com a 
jaciment clau en les seves investigacions.  
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Accions realitzades: 
 
• Realització d’una nova edició del programa “Setmana Santa Arqueològica” amb la 

realització de les següents excavacions: 
o al jaciment de la cova Llarga (Subirats, Alt Penedès)  
o al jaciment de la cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) 

• Realització d’una nova edició del programa “Estiu Arqueològic a Begues”, del 5 de 
juliol al 6 d’agost, amb la participació d’estudiants en practiques de les universitats 
de Barcelona i Basel (Suïssa). 

• Dins de la campanya “Estiu Arqueològic a Begues” realització de les excavacions: 
o Del 5 al 16 de juliol al jaciment de la cova de Can Figueres (Begues, Baix 

Llobregat) 
o Del 19 al 30 de juliol al jaciment de la cova de Can Sadurní (Begues, Baix 

Llobregat) 
• En el marc del projecte de recerca ”La successió estratigràfica de l’Església de 

Sant Cristòfol de Begues (Baix Llobregat). Esglésies i sagreres. 2020-21”. 
Realització de la campanya d’excavació a l’Església de Sant Cristòfol de la rectoria 
(Begues, Baix Llobregat) (març-abril) 

• 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. (Les 
activitats inicialment previstes fora de l’aula es van cancel·lar) 

• Difusió científica dels estudis amb la presentació de comunicacions en diferents 
congressos, col·loquis i jornades d’arqueologia i prehistòria: 

o JORNADAS INTERNACIONAIS AMANHAR A TERRA. Arqueologia da 
Agricultura (do neolítico ao periodo medieval). Cine-Teatro Sao Joao. 
Palmela. Portugal. 17 al 19 de juny. 
 Presentació de la comunicació “La cerveza prehistórica en la 

Península Ibérica. Estado de la cuestión”. A càrrec de Manuel Edo 
Benaiges; João Luís Cardoso; Miriam Cubas Morera; Adrià Breu 
Barcons. 

 Presentació de la comunicació “Cova de Can Sadurní (Begues, 
Barcelona). Mismo yacimiento, diversas dinámicas de cultivos. 
Aproximación climática y toma de decisiones agrícolas a partir del 
análisis de isotopos estables (δ13C y δ15N) sobre cereals”. A càrrec 
d’ Héctor Martínez-Grau, Manuel Edo-Benaiges, Pablo Martínez-
Rodríguez, I. Hajdas, Stefano Bernasconi, M. Jaggi, Ferran Antolín. 

o HAUSKOLLOQUIUM 2021. NATURWISSENSCHAFTLICHE 
FORSCHUNGEN AM DAI. Organitza: Deutches Archaeologisches Institut. 
Zentrale. Berlin. Online 
 Juny 3: Can Sadurní: agricultural, herding and burial spheres in the 

Neolithic period. A càrrec de Ferran Antolín (CIPAG. DAI Zentrale 
Berlin. Refernt Naturwissenschafte). 

• Represa de les xerrades “Divendres... Història”, cicle de conferencies amb la 
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voluntat de donar a conèixer les investigacions i els estudis duts a terme per 
membres de CIPAG i col·laboradors. Les xerrades realitzades han estat: 

o 3 de Setembre: L’espeleologia a Begues. A càrrec de Carles Ortiz (Centre 
Excursionista de Begues). 

o 1 d’Octubre: La investigació a l’entorn de la cervesa prehistòrica. A càrrec 
de Manuel Edo-Benaiges (Arqueòleg. CIPAG. Institut d’Història. Universitat 
de Barcelona). 

o 5 de Novembre: Cova Cassimanya... Allò que els arqueòlegs volen saber... 
Allò que els antropòlegs poden dir. A càrrec de Mei Bardera. (Antropòloga. 
CIPAG). 

o 3 de Desembre: Arqueologia funerària al massís de Garraf durant la 
Tardoantiguitat i l’Alta Edat Mitjana (s.IV-X) A càrrec d’Alba Petit 
(Arqueòloga. CIPAG). 

• Presentació del projecte PARC PREHISTÒRIC DE LA COVA DE CAN SADURNÍ. 
El 26 d’Octubre al Centre Cívic El Roure. Acte organitza en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Begues. 

• En el marc del Projecte “Can Sadurní. Horitzó 30” enguany s’han realitzat les 
accions següents: 

o Instal·lació de la senyalització de l’Itinerari del carst. 
o Instal·lació de la senyalització interna del Parc Prehistòric 
o Instal·lació de la senyalització de trànsit dins del Parc 

• Presencia a les Xarxes socials: Facebook amb la pagina “Cova de Can Sadurní” i 
els grups oberts “CIPAG” i “Encantada”, i a Twitter “@CIPAG” i instagram. 

• Participació en el programa del Consorci de Turisme del Baix Llobregat de Punts 
d’Informació Turística. 

• Represa a partir del març de la realització de visites guiades a la cova de Can 
Sadurní cada primer diumenge i tercer dissabte de mes. 

• Represa a partir del març de la realització de l’itinerari guiat “El Ferret”. L’Itinerari 
del Carst cada segon diumenge de mes.  

• Realització de quatre jornades de portes obertes: 
o Al Maig en el marc de la Jornada Europea dels Parcs Naturals Itinerari guiat 

gratuït “El Ferret”. L’Itinerari del Carst 
o Al Juny en motiu del dia de l’Associacionisme Cultural PO a la Cova de Can 

Sadurní 
o Al Juliol en motiu de la Festa Major d’Estiu de Begues PO a la Cova de Can 

Sadurní 
o A l’Octubre en motiu de les Jornades Europees del Patrimoni PO a la Cova 

de Can Sadurní 
• Participació en el Programa Passejades als Parcs  de la Diputació de Barcelona 

amb la realització de 4 passejades als entorns de la cova de can Sadurní. Activitats 
incloses dins l’oferta del Parc del Garraf. 

• A partir de juny represa de la participació en el programa PARC A TAULA! de la Xarxa de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Celler d’en Sadurní. 
Les activitats, incloses dins l’oferta del Parc del Garraf, són: 

o Can Sadurní. Begues. La cova prehistòrica i el Mas de l’Espluga 
o  Per fer gana: El Ferret, l’itinerari del carst 

• Dins el programa PARC A TAULA!, participació a la festa Viu el Parc! Dels Parcs 
del Garraf, Olèrdola i Foix, celebrada al CASTELL I POBLAT IBÈRIC D’LÈRDOLA.  
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   Arxius i Documentació 
 
Víctor Mata i Elicinia Fierro 
 
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 
de Llobregat, Ajuntament de Begues, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, propietaris 
de fons de masia de Begues...). 
 
Accions realitzades: 
 

 
• Gestió amb diversos propietaris de fons d’arxiu de masia per a la descripció, 

instal·lació i digitalització dels documents que contenen.   
• Proposta de catalogació dels documents inserits en els manuals notarials del fons 

d’arxiu de la parròquia de Begues, segles XVI-XVIII. 
• Catalogació del fons bibliogràfic sobre aus cedit per l’Audrey Baker i preparació de 

la documentació que ha de permetre la consulta online del catàleg i presencial 
dels llibres (juny). Pendent d’inauguració a que les condicions Covid ho permetin. 

• Presentació d’al·legacions a les OOFFs2022 conjuntament amb l’AREBi CIPAG 
demanant que les tres entitats quedin exemptes de pagar la taxa d’expedició de 
documents de l’arxiu municipal (desembre). 

 
 

Història i memòria 
 
Víctor Mata, Elicinia Fierro i Xavier Parellada 
 
Descripció del projecte i objectius 
Aquest grup de treball impulsa i realitza estudis sobre la història de Begues relacionats 
tant amb els fons d’arxiu i documents recuperats i digitalitzats pel CEB, com la cerca 
d’informació en altres fons d’arxiu als que ens sigui possible tenir accés. Gràcies a la 
feina realitzada s’han pogut realitzar i publicar estudis sobre: immigració occitana a 
Begues (segle XVI-XVII), 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. 
 
Darrerament i generalment per millorar la recerca associada als habitants de diverses 
edificacions antigues, s’han dut a terme estudis genealògics d’algunes famílies 
beguetanes. 
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Accions realitzades: 

 
• Presentació a les tertúlies a la Fresca al Mur del treball “Com no és el territori de 

Begues gràcies a l’estiueig”, Xavier Parellada (CEB) (maig) 
• Presentació a les tertúlies a la Fresca al Mur del treball “Excursions científiques, 

hostals i cases de sojorn a Begues al segle XIX”, Victor Mata (CEB) (maig) 
• Passejada històrica pel Barri de la Rectoria i visita a l’Església vella (juliol) 
• Presentació a les XIV trobades d’estudiosos i centres d’estudis d’Eramprunyà de 

la comunicació “Característiques de l’arquitectura tradicional a Begues: la llar” per 
Xavier Parellada (CEB) i Jaume Viñas (AREB) 

• Presentació a les XIV trobades d’estudiosos i centres d’estudis d’Eramprunyà de 
la ponència “Elements apotropaics a les llars de Begues: espantabruixes i altres 
proteccions” per Sílvia Ruiz (CEB) 
 
 

 

Patrimoni i Arquitectura del segle XX 
 
Jordi Dolz 
 
Descripció del projecte i objectius 
Aquest grup de treball es dedica principalment a la recerca documental i estudi 
arquitectònic dels edificis construïts a Begues i el desenvolupament urbanístic del 
municipi duran el segle XX. Les fonts principals per realitzar aquests estudis són 
l’arxiu municipal de Begues, l’arxiu municipal de Gavà i l’arxiu de la Diputació de 
Barcelona. 

Accions realitzades: 
  
• Dins del projecte d’arquitectura del segle XX, s’han continuatels estudis de les 

obres i edificis que es realitzaren al nostre municipi així com l’anàlisi del creixement 
urbanístic de Begues a l’inici del s.XX. 

• Presentació a les Tertúlies a la Fresca al Mur del treball “Arquitectura i creixement 
urbà de Begues entre finals del s.XIX i principis del s.XX (1886-1936)” per en Jordi 
Dolz (CEB)(maig) 

• Presentació a les Tertúlies a la Fresca al Mur del treball “la transformació de les 
masies de Begues per influència de l’estiueig” per EliciniaFierro (CEB) (juny) 

• El 25 de novembre de 2021 es va posar a informació pública el “Pla Especial de 
protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de  
Begues”. El termini per presentar al·legacions s’ha ampliat fins el 14 d’abril de 
2022 
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Camins històrics 
  
Xavier Parellada, Victor Mata i Pablo Martínez 
 
Descripció del projecte i objectius 
Aquest grup de treball va néixer amb la voluntat inicial de la recuperació dels camins 
històrics de Begues, destacant la recerca i recuperació del camí Ral i ha estat entorn 
a aquest camí que durant anys s’ha vertebrat l’activitat principal d’aquest grup de 
treball. Però ja des de bon inici la recerca d’aquest grup no es va limitar només al 
camí Ral, sinó que també s’han cercat les carrerades i altres camins que comunicaven 
Begues amb les parròquies i pobles veïns. 

Així que des de l’inici del projecte els objectius han estat, la investigació, recerca i 
recuperació dels camins històrics de Begues i el seu entorn proper, i donar a conèixer 
aquests camins, a traves de xerrades, passejades i altres activitats, perquè tornin a 
ser coneguts i emprats per la gent del territori. 

Accions realitzades: 
 

• Desbrossar i recuperar el camí a la Creu del Pedró (abril). 
• Passejada: recuperació de la pujada tradicional a la Creu del Pedró  (maig). 
• Millores en la senyalització del Camí Ral completant el tram que va des de Begues 

fins l’Hospital d’Olesa, canviant els cartells, afegint pals indicadors i pintant una 
marca de senyalització de color groc (març-juliol) 

• Reunió amb l’ajuntament d’Olesa per a proposar millores del camí ral i inauguració 
(maig). 

• Millora al tram de camí ral vora l’Hospital d’Olesa afectat per l’escullera de la riera 
(octubre) en col·laboració amb el grup de recerca Olesa Rural. 

• Reunió amb l’ajuntament per a proposar millores i celebració inauguració tram 
Begues Olesa el 2022. 

• Recerca camí de Sitges tram Jafra-St. Pere de Ribes. 
• Assessorament i seguiment de les tasques de rehabilitació i artialització del camí 

de Sitges fase II. 
• Recerca alternativa camí ral tram Garró-Gunyoles afectat per la carretera. 
• El 29 de novembre de 2021 es va començar a analitzar la viabilitat d’una proposta 

alternativa del camí del Roure proposat pels propietaris. El CEB presenta una 
proposta alternativa que en no agradar a la propietat cal redefinir. 
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Pedra seca i arquitectura rural 
 
Víctor Mata, Jordi Sánchez 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.  
 
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. 
 
 
Accions realitzades: 

 
• Participació a la XI Trobada de Pedra Seca i Arquitectura tradicional a Mora la 

Nova amb Victor Mata com a convidat a la Taula rodona de margers amb margers. 
• Organització del Happening 2021 II Femer de formiguers a cal Viudo, amb una 

acció compartida acompanyada de música, teatre visual i performance, mostra de 
tracció animal, mostra d’art amb la natura i mercat d’artesania (octubre). 
Inauguració del marge de la feixa Llarga de cal Viudo i dues instal·lacions de land 
art. 

• Redacció d’un article per al Calendari del Pagès 2023 intitulat Paisatges de pedra 
en sec una tradició contemporània. 

• Jornada de formació de la tècnica de pedra en sec als treballadors del Parc Natural 
de la Serra de Collserola, al turó d’en Corts (Barcelona) (novembre 2021). 

• Dues jornades de formació de la tècnica de pedra en sec als treballadors de la 
Fundació Els Tres Turons a la masia de Can Soler de Barcelona (novembre 2021). 

• Organitació de la Rehabilitació dels murs de pedra seca que elimiten el camí de 
Sitges en el marc de la Setmana de Pedra Seca (novembre 2021) que organitza 
APSAT. 
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Publicacions 
 
Rosa Sevillano, EliciniaFierro 
 
Descripció del projecte i objectius 
Aquest grup de treball te com a finalitat principal  l’edició i publicació de la revista 
eixarmada. 
 
Accions realitzades: 
 
• Replantejament del disseny de la revista, que a partir d’ara serà en format digital. 
• Preparació de la maqueta. 
• Publicació de totes les Eixarmades al web del CEB creant un apartat específic 

http://centredestudisbeguetans.cat/archivos/category/eixarmada 
• Publicació d’un document que dona el llistat de tots els articles continguts a les 

diferents Eixarmades http://centredestudisbeguetans.cat/archivos/1847 
• Participació en l’execució del projecte municipal de joc de cartes Play Big 

“Descobreix Begues” (elecció elements, redacció text, recerca imatges i 
documentació).  
 

 
 

Fòrums de l’Espluga 
 
Rosa Sevillano, Sílvia Ruiz, Pablo Martínez i EliciniaFierro 

Descripció del projecte i objectius 
Aquest grup de treball te com a finalitat principal la realització dels Fórums de 
l’Espluga, un espai de debat on treballar i aprofundir en temàtiques socials d’actualitat. 
Els Fòrums de l’Espluga són bianuals, la passada edició va ser el 2019 i enguany 
corresponia fer-ne. D’una banda el finançament escàs rebut per part de l’ajuntament 
(la subvenció va ser tan sols de 460,70€) i d’altra la dificultat de comprometre una 
agenda que implica desplaçaments d’alguns ponents degut a la Covid, fan que no 
s’hagi programat. 
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Seguiment de projectes relacionats amb el patrimoni 
 
Jordi Dolz, Sílvia Ruiz 
 
Descripció del projecte i objectius 
Aquest grup de treball té com a missió fer el seguiment i estudi, així com emetre opinió 
argumentada, al respecte dels diferents projectes que es troben en exposició pública 
i que afecten en temes urbanístics o mediambientals el terme municipal. També 
s’intenta col·laborar amb altres entitats locals o supralocals que tinguin interès i 
expertesa en els temes tractats. 
 
Accions realitzades: 
 
• Al·legacions a la “Modificació puntual n.29 del PGOU. Modificació de l’edificació 

del sector UA9 Can Pau Martí sense variar els paràmetres d’aprofitament 
urbanístic” (març) 

• Recurs de reposició conjunt CEB, Ateneu Assembleari i Assemblea Feminista Les 
Agulles a la instal·lació del segon dipòsit de gas fòssil al municipi (març) 

• Addenda al recurs de reposició a la instal·lació del segon dipòsit de gas fòssil al 
municipi (abril), conjunta de CEB, Ateneu Assembleari i Assemblea Feminista Les 
Agulles. 

• Al·legacions i suggeriments al projecte per a la construcció d’una residència 
privada amb 120 places a la parcel·la de les colònies Luz Casanova (Les 
Hirondelles) (juliol). 

• Al·legacions al projecte de parcs eòlics denominat clúster Begues, conjuntament 
amb el Grup de Recerca Olesa Rural, Ateneu Assembleari de Begues, Assemblea 
Feminista les Agulles de Begues, Plataforma Stop Alta Tensió al Baix, Taula x 
Clima Begues, grup ecologista Quercus, Les Agulles-Ecologistes en Acció i Unió 
Muntanyenca Eramprunyà (agost) 

• Recurs a l’ampliació de la subestació de Begues 220 kV als termes municipals de 
Begues i Vallirana (setembre) 

• Al·legacions al projecte d’ampliació del centre de calor del Centre Cívic que 
substitueix dues calderes de biomassa de les tres existents, per calderes de gas 
fòssil. 

• Recurs de reposició a l’aprovació definitiva d’una addenda al conveni urbanístic 
relatiu a la implantació d’un Centre sanitari assistencial privat a Begues. 

• Al·legacions i suggeriments a la modificació puntual del Pla General de Begues 
n.30 per adaptar-lo a les previsions del pla especial urbanístic de protecció i 
catàleg de bens arquitectònics, històrics i ambientals (octubre) 

• Petició a la Diputació perquè s’obri un segon període d’exposició pública del 
projecte al projecte constructiu de “reurbanització de la travessera BV-2041 (camí 
Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110 TM.Begues, més conegut com la 
reurbanització de Torres Vilaró des de l’ajuntament fins a la rotonda de la Collada 
(desembre) 

• Al·legacions al projecte constructiu de “reurbanització de la travessera BV-2041 
(camí Ral) entre el PK 8+245 i el PK 10+110 TM.Begues”  (desembre) 
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2.3.2. ACTIVITATS I ACCIONS SUPRALOCALS 
 
• Participació a la comissió Consultiva del Parc de Garraf. 
• Co-organitzadors de la taula rodona “l’impacte atmosfèric als avencs del Garraf: 

l’herència de l’abocador” (maig) a Gavà, conjuntament amb el grup ecologista 
Quercus, la Unió Muntanyenca Eramprunyà i la Federació Catalana 
d’Espeleologia.Gravació i difusió del vídeo de la taula rodona (maig) 

• Membre actiu i part del comitè tècnic de la Plataforma SOS Baix Llobregat i 
l’Hospitalet amb altres entitats del Baix. Coorganitzadors primera assemblea 
presencial de la plataforma a Sant Boi (novembre) 

• Visita a les obres de l’abocador de la Vall de Joan com a membres de la comissió 
tècnica que fa el seguiment de les obres de restauració (novembre) 

• Organització de la XIV Trobada de centres d’estudis i d’estudiosos d’Eramprunyà 
a Begues, amb la presentació d’onze treballs i la participació del Centre d’Estudis 
de Gavà, Associació d’Amics del museu de Gavà, Land Art Associació de 
Catalunya, +de1000 històries de Sant Climent de Llobregat, La Rutlla centre 
d’estudis santboians, Museu de Sant Boi i Arxiu Històric Municipal de Sant Boi, 
Grehic Castelldefels, Grup Tres Torres de Viladecans, Arxiu Municipal de 
Viladecans, Centre d’estudis comarcals del Baix Llobregat, IRMU, Coordinadora 
de Centres d’Estudis de parla catalana (novembre). 

 
 

2.3.3. ACTIVITATS I ACCIONS LOCALS 
 

• Al·legacions conjuntes amb l’Ateneu Assembleari i L’assemblea feminista les 
Agulles al reglament d’espais municipals (maig) 

• Organització del cicle de xerrades “Tertúlies a la Fresca” amb 6 ponències 
convidades durant tres dissabtes del mes de maig i juny. 

o Arquitectura i creixement urbà de Begues entre finals del segle XIX i 
principis del segle XX, Jordi Dolz (CEB) 

o L’Astor, un rapinyaire ocult al massís del Garraf, Xavier Segarra i Rodrigo 
del Amo. 

o Com no és el territori de Begues gràcies a l’estiueig, Xavier Parellada (CEB) 
o Excursions científiques, hostals i cases de sojorn a Begues al segle XIX, 

Victor Mata (CEB) 
o La transformació de les masies de Begues per influència de l’estiueig, 

EliciniaFierro (CEB) 
o Biodiversitat urbana a Begues, la importància del bosc urbà, Rafael 

González (CEB) 
• Participació conjuntament amb l’Assemblea Feminista les Agulles i l’Ateneu 

Assembleari de Begues al procés participatiu per definir “el nou reglament d’usos 
d’espais municipals” fent més de 20 proposes (gener). 

• Realització d’una nova edició del Trivial de Begues per la festa major d’estiu (juliol), 
que havia de ser mixt presencial/telemàtic però que donada la situació covid es va 
fer únicament telemàtic i en format Kahoot. 
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• Passejada guiada pel barri de la Rectoria (juliol). 
• Participació a la 14na edició de la mostra d’entitats. 
• Participació a la reunió de la Comissió de Patrimoni i Estética(novembre) per 

tractar els punts: 
o  la proposta alternativa al traçat del camí del Roure, les modificacions a 

l’obra autoritzada a les Casetes del Roure, la xemeneia de la casa Cervelló, 
les obres de restauració de façanes de Cal Fusteret, les reformes a la masia 
de cal Rito, i la situació de la barraca del Tot a Bon Solei II. 

o Proposta a la Comissió de patrimoni i estètica perquè l’AREB (Associació 
de recerca etnogràfica de Begues) s’incorpori com a membre a la comissió 
de patrimoni (novembre) 

• Participació en les comissions de cultura de l’ajuntament de Begues a las que 
se’ns ha convocat. 

• Participació en la jornada d’entitats organitzada per l’ajuntament de Begues 
• Participació en les trobades de la Taula d’Entitats de Begues. 
• Participació a la taula pel soterrament de les línies elèctriques amb altres 

col·lectius per estudiar la documentació que es va publicant. 
• Presentació del projecte “el CEB fem 25 anys!” a la Diputació (abril) dins la 

convocatòria de subvencions per procediment de concurrència competitiva, 
destinada a finançar activitats de cultura popular i tradicional organitzades per 
entitats culturals sense finalitat de lucre durant l’any 2021. La Diputació va 
atorgar una subvenció per un import de 1.251 €. (juliol) 

• Reunió de presentació a l’ajuntament del projecte homenatge al fotògraf beguetà  
Ramon Alabern (previst 2022). 
 
 

 

2.4 Transparència i comunicació 
 
 
A banda dels enviaments per correu electrònic als socis de l’entitat, també es fa difusió 
d’algunes de les activitats del CEB a través de la pagina deFacebook. 
https://www.facebook.com/centredestudisbeguetans/ 

També es difonen les activitats especifiques d’alguns dels grups de treball a través de 
les seves pròpies pagines de faceboox, que són les següents: 
 
https://www.facebook.com/Els-Fòrums-de-l’Espluga-Begues/ 

https://www.facebook.com/covadecansadurni/ 

S’ha publicat una nova web i actualitzat els continguts. Es troba 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 
 
www.centredestudisbeguetans.cat 
 
Es crea un apartat a la plana web (març) per informar sobre la Comissió de Patrimoni i Estètica 
municipal de la que el CEB forma part com a vocal extern. En aquest apartat s’informa de les 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 
 

14 

convocatòries, ordre del dia i l’opinió del CEB sobre els temes a tractar. La podeu trobar a 
l’enllaç següent: 
 
http://centredestudisbeguetans.cat/archivos/category/comissio-de-patrimoni-i-estetica 
 
 
Es crea un apartat al web (juny) per informar sobre tots els treballs realitzats de pedra seca  
http://centredestudisbeguetans.cat/pedra-seca i es recupera, generant-lo de nou i en un 
format de software lliure (uMap i OpenstreetMap), el mapa de les barraques i construccions 
de pedra seca de Begues, on cada barraca es documenta amb una fitxa catalogràfica, 
imatges de la barraca i el seu entorn http://centredestudisbeguetans.cat/archivos/2355 
 
Es crea un apartat a la plana web per accedir de forma senzilla als arxius ja digitalitzats de 
can Sadurní, can Térmens, la Tenda i Mas Ferrer 
 
http://centredestudisbeguetans.cat/archivos/1224 
 
• Al llarg de l’any 2021 el CEB ha aparegut als següents mitjans de comunicació: 
 
https://www.irmu.org/news/3401 
 
https://www.cecbll.cat/index.php/2021/11/18/xiv-trobada-de-centres-destudis-i-destudiosos-
deramprunya/ 
 
https://www.irmu.org/download/news/documents/programaxivtrobadaerampruny%C3%A0,b
egues2021_618bff9175e6a.pdf 
 
https://issuu.com/puntviladecans/docs/viladecans_punt_de_trobada_160/s/14275301 
 
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/95-xi-trobada-pedra-seca-i-larquitectura-
tradicional-mora-la-nova/ 
 
https://sosbaixllobregat.cat/moviments-sismics-o-explosions-sospitoses-al-massis-del-garraf/ 
 
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20210609/7515326/misteriosos-
temblores-tierras-sacuden-macizo-garraf.html 
 
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/medi-ambient/29305-l-abocador-del-garraf-
continua-contaminant.html 
 
https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/sucesos/terremotos-castelldefels-
gava-sitges-vertedero-garraf_39880_102.html 
 
https://www.elperiodico.com/es/gava/20210518/gava-reclama-amb-investigue-causas-
11738906 
 
https://www.elllobregat.com/noticia/19825/begues/preocupacion-en-begues-por-el-origen-
de-cinco-temblores-consecutivos-en-el-parc-del-garraf.html 
 
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/45904/diverses-entitats-i-associacions-asseguren-
que-l-abocador-del-garraf-continua-contaminant- 
 
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/1971159-detecten-moviments-sismics-al-massis-
del-garraf-que-els-veins-atribueixen-a-l-abocador-de-la-vall-d-en-joan.html 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.irmu.org/news/3401
https://www.cecbll.cat/index.php/2021/11/18/xiv-trobada-de-centres-destudis-i-destudiosos-deramprunya/
https://www.cecbll.cat/index.php/2021/11/18/xiv-trobada-de-centres-destudis-i-destudiosos-deramprunya/
https://www.irmu.org/download/news/documents/programaxivtrobadaerampruny%C3%A0,begues2021_618bff9175e6a.pdf
https://www.irmu.org/download/news/documents/programaxivtrobadaerampruny%C3%A0,begues2021_618bff9175e6a.pdf
https://issuu.com/puntviladecans/docs/viladecans_punt_de_trobada_160/s/14275301
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/95-xi-trobada-pedra-seca-i-larquitectura-tradicional-mora-la-nova/
https://pedrasecaarquitecturatradicional.cat/95-xi-trobada-pedra-seca-i-larquitectura-tradicional-mora-la-nova/
https://sosbaixllobregat.cat/moviments-sismics-o-explosions-sospitoses-al-massis-del-garraf/
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20210609/7515326/misteriosos-temblores-tierras-sacuden-macizo-garraf.html
https://www.lavanguardia.com/local/baix-llobregat/20210609/7515326/misteriosos-temblores-tierras-sacuden-macizo-garraf.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/medi-ambient/29305-l-abocador-del-garraf-continua-contaminant.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/medi-ambient/29305-l-abocador-del-garraf-continua-contaminant.html
https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/sucesos/terremotos-castelldefels-gava-sitges-vertedero-garraf_39880_102.html
https://www.metropoliabierta.com/informacion-municipal/sucesos/terremotos-castelldefels-gava-sitges-vertedero-garraf_39880_102.html
https://www.elperiodico.com/es/gava/20210518/gava-reclama-amb-investigue-causas-11738906
https://www.elperiodico.com/es/gava/20210518/gava-reclama-amb-investigue-causas-11738906
https://www.elllobregat.com/noticia/19825/begues/preocupacion-en-begues-por-el-origen-de-cinco-temblores-consecutivos-en-el-parc-del-garraf.html
https://www.elllobregat.com/noticia/19825/begues/preocupacion-en-begues-por-el-origen-de-cinco-temblores-consecutivos-en-el-parc-del-garraf.html
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/45904/diverses-entitats-i-associacions-asseguren-que-l-abocador-del-garraf-continua-contaminant-
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/45904/diverses-entitats-i-associacions-asseguren-que-l-abocador-del-garraf-continua-contaminant-
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/1971159-detecten-moviments-sismics-al-massis-del-garraf-que-els-veins-atribueixen-a-l-abocador-de-la-vall-d-en-joan.html
https://www.elpuntavui.cat/territori/article/1971159-detecten-moviments-sismics-al-massis-del-garraf-que-els-veins-atribueixen-a-l-abocador-de-la-vall-d-en-joan.html
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-biogas-que-genera-la-brossa-de-
labocador-del-garraf-contamina-els-avencs/video/6101473/ 

https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/medi-ambient/29416-diversos-terratremols-
sacsegen-el-massis-del-garraf.html 
Moviments sísmics o explosions sospitoses al massís del Garraf  
https://www.eixdiari.cat/territori/doc/95652/detectats-moviments-sismics-al-massis-del-
garraf-que-els-veins-atribueixen-a-labocador-de-la-vall-de.html 

https://elfar.cat/art/36588/preocupacio-per-cinc-dies-de-moviments-sismics-al-massis-del-
garraf 

https://www.llobregatdigital.cat/noticia/46241/denuncien-que-s-estan-amagant-moviments-
estranys-al-massis-del-garraf-provocant-cinc-dies- 
Preocupación por cinco días continuados de terremotos en el macizo del Garraf 
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/una-desena-de-petits-terratremols-
alarmen-els-veins-de-labocador-del-garraf/audio/1101829/ 

https://www.ccma.cat/el-temps/crisi-sismica-al-garraf-labocador-del-garraf-possible-origen-
de-la-dotzena-de-sismes-dels-darrers-dies/noticia/3098227/ 

https://www.ara.cat/ara_mateix/preocupacio-veins-l-abocador-garraf-desena-petits-
terratremols_25_3989195.html 

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9kaW5hbWljcy5jY21hLmNhdC9wdWJsaW
MvcG9kY2FzdC9jYXRyYWRpby94bWwvNi8zL3BvZHNlY2NpbzU4MzYueG1s/episode/
aHR0cHM6Ly9hdWRpb3MuY2NtYS5jYXQvbXVsdGltZWRpYS9tcDMvOC83LzE2MjEz
NDA0MTQ5NzgubXAz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjAoN-
dltbwAhUAAAAAHQAAAAAQBQ 
 
https://www.espeleologia.cat/ca/agenda/impacte-atmosferic-als-avencs-del-garraf-l-
herencia-de-l-abocador/ 
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/el-biogas-que-genera-la-brossa-de-labocador-del-garraf-contamina-els-avencs/video/6101473/
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https://www.eixdiari.cat/territori/doc/95652/detectats-moviments-sismics-al-massis-del-garraf-que-els-veins-atribueixen-a-labocador-de-la-vall-de.html
https://www.eixdiari.cat/territori/doc/95652/detectats-moviments-sismics-al-massis-del-garraf-que-els-veins-atribueixen-a-labocador-de-la-vall-de.html
https://elfar.cat/art/36588/preocupacio-per-cinc-dies-de-moviments-sismics-al-massis-del-garraf
https://elfar.cat/art/36588/preocupacio-per-cinc-dies-de-moviments-sismics-al-massis-del-garraf
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/46241/denuncien-que-s-estan-amagant-moviments-estranys-al-massis-del-garraf-provocant-cinc-dies-
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/46241/denuncien-que-s-estan-amagant-moviments-estranys-al-massis-del-garraf-provocant-cinc-dies-
https://gava.info/preocupacion-por-cinco-dias-continuados-de-terremotos-en-el-macizo-del-garraf/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/una-desena-de-petits-terratremols-alarmen-els-veins-de-labocador-del-garraf/audio/1101829/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-al-dia/una-desena-de-petits-terratremols-alarmen-els-veins-de-labocador-del-garraf/audio/1101829/
https://www.ccma.cat/el-temps/crisi-sismica-al-garraf-labocador-del-garraf-possible-origen-de-la-dotzena-de-sismes-dels-darrers-dies/noticia/3098227/
https://www.ccma.cat/el-temps/crisi-sismica-al-garraf-labocador-del-garraf-possible-origen-de-la-dotzena-de-sismes-dels-darrers-dies/noticia/3098227/
https://www.ara.cat/ara_mateix/preocupacio-veins-l-abocador-garraf-desena-petits-terratremols_25_3989195.html
https://www.ara.cat/ara_mateix/preocupacio-veins-l-abocador-garraf-desena-petits-terratremols_25_3989195.html
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9kaW5hbWljcy5jY21hLmNhdC9wdWJsaWMvcG9kY2FzdC9jYXRyYWRpby94bWwvNi8zL3BvZHNlY2NpbzU4MzYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly9hdWRpb3MuY2NtYS5jYXQvbXVsdGltZWRpYS9tcDMvOC83LzE2MjEzNDA0MTQ5NzgubXAz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjAoN-dltbwAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9kaW5hbWljcy5jY21hLmNhdC9wdWJsaWMvcG9kY2FzdC9jYXRyYWRpby94bWwvNi8zL3BvZHNlY2NpbzU4MzYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly9hdWRpb3MuY2NtYS5jYXQvbXVsdGltZWRpYS9tcDMvOC83LzE2MjEzNDA0MTQ5NzgubXAz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjAoN-dltbwAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9kaW5hbWljcy5jY21hLmNhdC9wdWJsaWMvcG9kY2FzdC9jYXRyYWRpby94bWwvNi8zL3BvZHNlY2NpbzU4MzYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly9hdWRpb3MuY2NtYS5jYXQvbXVsdGltZWRpYS9tcDMvOC83LzE2MjEzNDA0MTQ5NzgubXAz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjAoN-dltbwAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9kaW5hbWljcy5jY21hLmNhdC9wdWJsaWMvcG9kY2FzdC9jYXRyYWRpby94bWwvNi8zL3BvZHNlY2NpbzU4MzYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly9hdWRpb3MuY2NtYS5jYXQvbXVsdGltZWRpYS9tcDMvOC83LzE2MjEzNDA0MTQ5NzgubXAz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjAoN-dltbwAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9kaW5hbWljcy5jY21hLmNhdC9wdWJsaWMvcG9kY2FzdC9jYXRyYWRpby94bWwvNi8zL3BvZHNlY2NpbzU4MzYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly9hdWRpb3MuY2NtYS5jYXQvbXVsdGltZWRpYS9tcDMvOC83LzE2MjEzNDA0MTQ5NzgubXAz?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjAoN-dltbwAhUAAAAAHQAAAAAQBQ
https://www.espeleologia.cat/ca/agenda/impacte-atmosferic-als-avencs-del-garraf-l-herencia-de-l-abocador/
https://www.espeleologia.cat/ca/agenda/impacte-atmosferic-als-avencs-del-garraf-l-herencia-de-l-abocador/
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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. 
 
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 
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 
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. 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. 
 
Associació per la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional (APSAT) 
L’APSAT és una associació constituïda l’any 2015, hereva de l’antiga “Coordinadora 
d’entitats per la pedra seca” (CEPS) i de la “Associació per la pedra seca”. 
Aquesta forma part de l’OPEI (Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial de 
Catalunya) i s’encarrega de l’organització, cada dos anys, de la “Trobada d’Estudis 
per a la preservació de la pedra seca als Països Catalans”. 
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El CEB a passat a ser-ne membre oficial de dita associació l’any 2019. 
 
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 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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1. BALANÇ ECONÒMIC EXERCICI 2021 
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2.  PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER L’ANY 2022 
 
 
 

2.1 Propostes dels grups de treball 
 
 
Arqueologia i història 
 Continuar amb les campanyes regulars d’excavació que enguany es duran a terme 

als jaciments Cova de Can Sadurní (Begues) i Cova de Can Figueres (Begues). 
 Col·laboració en l’assignatura de pràctiques d’arqueologia d’estudiants del Grau 

d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Enguany 3 estudiants realitzaran les 
seves practiques durant les excavacions que durem a terme a la cova de Can 
Sadurní, 

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

 Continuar  la programació de visites guiades el primer diumenge i tercer dissabte 
de mes a la cova de can Sadurní. 

 Continuar la realització dels itineraris guiats del “Ferret” cada segon diumenge de 
mes. 

 Continuar participant en els programes Passejades als Parcs i Parc a Taula de la 
Diputació de Barcelona. 

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

 Realitzar un nou cicle de “Els Divendres...Història!” amb xerrades cada primer 
divendres de mes. 

 Finalitzar i publicar els resultats de la recerca sobre els orígens i la sagrera de 
l’antiga església de Sant Cristòfol, dins del marc del projecte de recerca ”La 
successió estratigràfica de l’Església de Sant Cristòfol de Begues (Baix Llobregat). 
Esglésies i sagreres. 2020-21” 

 Promoure la creació i realització d’un nou itinerari guiat per donar a conèixer els 
resultats de les feines d’investigació dutes a terme a l’església vella de Sant 
Cristòfol. 

 Continuar amb la difusió científica dels estudis realitzats amb la presentació de 
comunicacions en diferents congressos, col·loquis i jornades d’arqueologia i 
prehistòria, i amb la publicació d’articles científics en revistes i publicacions 
especialitzades. 

 Continuació del projecte Horitzó 30 de recerca, museografia i difusió del jaciment 
de la cova de Can Sadurní, que inclou obres de l’edifici de recepció, adequació del 
camí, i projecte de visibilitat pàgina web. 

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

patrimonials de les masies de Begues: finalitzar la part recent de l’arxiu familiar de 
la Parellada. 

 Continuar la recerca sobre els documents referents a Begues que es troben 
distribuïts en altres fons documentals d’altres municipis. 
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 Gestionar la tercera fase d’organització de l’Arxiu Històric de la Parròquia de 
Begues: catalogació i indexació dels documents que contenen els manuals 
notarials (segles XVI-XVIII), 

 
Història i memòria 
 Recerca sobre les masies. 
 Recerca sobre els orígens i la sagrera de l’antiga església de Sant Cristòfol. 
 Recerca sobre els corrals com a recer de bestiar i àmbit d’habitatge humà. 
 Recerca genealògica sobre alguns famílies beguetanes. 
 Recerca sobre conflictes socials i econòmics del segle XX. 
 
Patrimoni i arquitectura del segle XX 
 Continuació de la recerca i estudi de l’arquitectura i urbanisme de principis del 

segle XX a Begues.   
 Continuar els contactes amb l’arxiu de Gavà per temes que afecten als entorn 

propers als límits fronterers dels nostres termes municipals. 
 Aprofundir en la obra del paleta Julià Ventura.  
 Seguiment dels temes urbanístics i d’obres municipals que tenen incidència en el 

creixement o consolidació del poble.   
 
Camins històrics 
 Recuperació de camins: Castelldefels, de Puigvoltor i repassar el del Pedró 
 Assessorament i seguiment de la rehabilitació i artialització del segon tram del 

camí de Sitges. 
 Millora de la senyalització del camí ral, i dels trams proper a l’Hospital d’Olesa i les 

Gunyoles.  
 Col·laboració amb Olesa Rural per la recuperació del camí de la Majordoma. 
 Viabilitat i seguiment del nou traçat del camí del Roure. 
 Inauguració del camí Ral. 
 
Pedra seca i arquitectura tradicional 
 Seguir amb el programa Arquitectura-Paisatge-Art, el manteniment dels àmbits de 

paisatge de pedra seca i tradicionals rehabilitats i l’assessorament a projectes 
externs que fan referència en aquest àmbit. 

 Participació a la XII Trobada d’Estudi per a la presentació del patrimoni de la pedra 
seca i l’arquitectura tradicional als territoris de parla catalana. Cadaqués?.  
 

 
Publicacions 
 Publicar un nou numero de l’Eixarmada en format digital. 

 Publicar les actes de la XIV Trobada d’Eramprunyà 

Fòrums de l’Espluga 

 Octubre/novembre fer un mini fòrum d’un dia relacionat amb algun tema 
d’actualitat. 

Seguiment de projectes relacionats amb el patrimoni 
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 Fer l’estudi i seguiment de qualsevol projecte que afecti al patrimoni de Begues, 
en qualsevol de les seves vessants (arquitectònic, urbanístic, cultural, natural). 
Difondre els resultats.  

 Seguiment de la tramitació del Pla Especial urbanístic del Catàleg de Patrimoni.  

 
 

2.2 Propostes del CEB 
 
 
 Març: Assemblea 2021. 
 Maig: Tertúlies a la fresca:  

o Tres-cents anys de les escoles de Begues (Xavier Parellada, mestre 
Sant Cristòfol) 

o Fotos antigues i comentar-les (oficis+altres+ AREB) 
o Temes d’arqueologia  

 Inauguració biblioteca ornitològica Audrey Baker. 
 Xerrada reurbanització Torres Vilarò. 
 Xerrada catàleg de patrimoni. 
 Xerrada rehabilitació masies (Jordi Dolz, Enrica) 
 Exposició Ramon Alabern, daguerreotip 
 Passejades: 

o Passejada per un barri antic. 
o Caminada Creu del Pedró 
o Jafre, cova negra 
o Excursió científica al mas Sacalm. 

 Projecte: caminar els segles, vestir el passat 
o Exposició vestimenta 
o Tallers 
o Passejada amb recreació històrica  
o Creació de material divulgatiu 

 Trivial (parlar amb AREB per fer secció preguntes conjuntes de fotos antigues) 
 

Activitats i accionssupralocals 
 Participació de les XV trobades d’Eramprunyà 
 Continuar participant a la comissió consultiva del parc del Garraf 
 Seguir participant activament a la plataforma SOS BaixLlobregat i l’Hospitalet i 

donar suport  a les accions i iniciatives que se’n derivin. 
 Participació del CEB en totes les entitats de segon nivell de les que el CEB en 

forma part. 
 

 
Activitats i accions locals 
 Realització d’una nova edició del trivial de Begues amb motiu de la festa major 

d’estiu. 
 Continuar participant en la comissió de cultura de l’ajuntament de Begues. 
 Continuar participant en la comissió de patrimoni de l’ajuntament de Begues. 
 Assessorar i donar suport en la recerca històrica relacionada amb el municipi 



 

 
 

22 

de Begues als particulars, empreses o institucions que així ens ho sol·licitin. 
 Participar activament a la Taula ciutadana pel clima impulsant els grups de 

treball. 
 
 
 
 

2.3 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/ 

I a la pagina web de l’entitat: 
http://centredestudisbeguetans.cat/ 
 
Informar als mitjans de comunicació més adients així com al CECBLL i CCEPC de les 
noticies i activitats del CEB. 
 
 
  

about:blank
about:blank
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3.  PRESSSUPOST PER A L’ANY 2022 
 
 
 

 


