
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Begues, dissabte 12 de març de 2022



Lectura i aprovació de l’Acta de 
l’anterior Assemblea General de Socis.



0. Lectura i aprovació de l’Acta de l’anterior Assemblea General de Socis.

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.

ORDRE DEL DIA
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Informe de Gestió de l’exercici 2021

Any 2020
Persones sòcies 143
Noves inscripcions 40
Baixes 2
Nombre adreces de contacte 280

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

Junta CEB

Sòcies CEB

Malgrat la Covid hem pogut 
dur a terme molts dels actes 
que teníem programats per 
celebrar els 25 anys del CEB.

És l’any que més hem crescut 
(38%)!

Gràcies per formar part del CEB.



Informe de Gestió de l’exercici 2021

Grups de Treball

Altres accions

Arqueologia i Història (CIPAG)
Arxius i documentació
Història i memòria
Patrimoni i arquitectura segle XX
Camins històrics
Pedra seca i arquitectura rural
Publicacions
Fòrums de l’Espluga
Seguiment de projectes relacionats amb el 
patrimoni

Accions locals i amb altres entitats
Accions supralocals
Relacions amb centres d’estudis
Relacions amb associacions culturals
Transparència i difusió

Eixarmada
Trobades Eramprunyà
Jornades Garraf
Pedra Seca
Premsa
Web i xarxes

Publicacions



• “Setmana Santa Arqueològica” i “Estiu 
Arqueològic a Begues” amb excavacions a la cova 
de Can Sadurní, cova Llarga, cova de Can Figueres.

• Participació en congressos, publicacions 
científiques.

• Assignatura de pràctiques i estudiants en 
pràctiques de les universitats de Barcelona i 
Bassel.

• Projecte “la successió estratigràfica de l’Església 
de Sant Cristòfol”, campanya d’excavació.

• Projecte Apadrinem la cova de Can Sadurní amb la 
Generalitat i les escoles.

• Visites a la cova de Can Sadurní i itinerari el Ferret. 
Portes obertes, passejades als parcs, parc a taula!

• Cicle de xerrades divendres Hª.
• Projecte PARC PREHISTÒRIC DE LA COVA DE CAN 

SADURNÍ.
• “Can Sadurní. Horitzó 30” millora senyalització

Informe de Gestió de l’exercici 2021

Arqueologia i història, CIPAG



• Cerca de nous fons d’arxiu de masia per a la descripció i digitalització 
(Parellada, Mas Grau, Cal Sacaire, Artigas).

• Assessorament i accés per realitzar consultes als fons que tenim al CEB.
• Proposta de catalogació dels manuals notarials del fons d’arxiu de la 

parròquia de Begues, segles XVI-XVIII.
• Fons bibliogràfic Audrey Baker (ornitologia i natura)

Informe de Gestió de l’exercici 2021

Arxius i documentació



• Tertúlies a la Fresca:“Com no és el territori de Begues gràcies a 
l’estiueig” i “Excursions científiques, hostals i cases de sojorn a 
Begues al s.XX”.

• Treballs per XIV Trobada Eramprunyà: “Característiques de 
l’arquitectura tradicional a Begues: la llar” i “Elements apotropaics a 
les llars de Begues: espantabruixes i altres elements”. 

• Recerca genealògica de famílies.
• Passejada històrica pel Barri de la Rectoria i Església Vella

Informe de Gestió de l’exercici 2021

Història i memòria



• Tertúlies a la fresca: “Arquitectura i creixement urbà de Begues entre 
finals s.XIX i principis del s.XX (1886-1936)”, “La transformació de les 
masies de Begues per influència de l’estiueig”.

• Estudi del creixement urbanístic, obres i edificis, a Begues a l’inici 
segle XX.

• Revisió del Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns 
arquitectònics i ambientals de Begues.

Informe de Gestió de l’exercici 2021

Patrimoni i arquitectura del segle XX



• Desbrossar i recuperar el camí a la Creu 
del Pedró i recuperació de la pujada 
tradicional.

• Millores en la senyalització del Camí Ral 
Begues-Hospital d’Olesa.

• Millores en el traçat del camí ral amb 
l’ajuntament d’Olesa  i el grup de recerca 
Olesa Rural; alternativa tram Garró-
Gunyoles, i preparació inauguració.

• Recerca camí de Sitges tram Jafra-Sant 
Pere de Ribes.

• Rehabilitació i artialització del camí de 
Sitges fase II 

• Primera proposta alternativa al camí del 
Roure.

Informe de Gestió de l’exercici 2021

Camins històrics



• XI Trobada de Pedra Seca i Arquitectura Tradicional
• Happening 2021 II Femer de Formiguers a Cal Vidu.
• Col·laboració amb el calendari del Pagès 2023
• Formació en pedra en sec als treballadors del Parc 

Natural de la Serra de Collserola.
• Setmana de la pedra seca: Rehabilitació dels murs de 

pedra seca del camí de Sitges

Informe de Gestió de l’exercici 2021

Pedra seca i arquitectura rural



• Joc de cartes Descobreix Begues
• Maqueta Eixarmada en format digital.
• Digitalització i publicació de totes les 

Eixarmades i un llistat de tots els articles.
• Manteniment web
• Publicació del nou mapa de pedra seca amb 

programari lliure i nou apartat al web.
• Nou apartat al web Comissió de Patrimoni i 

Estètica.
• Nou apartat al web per accedir als arxius 

digitalitzats

Informe de Gestió de l’exercici 2021

Publicacions

Fòrums de l’Espluga
• Degut a la Covid no s’ha fet.



• Al·legacions: Sector Can Pau Martí, segon 
dipòsit de gas fòssil, residència privada 
gent gran, ampliació subestació de Begues 
220 kV, centre calor del Centre Cívic.

• Al·legacions a la modificació puntual n.30 
del PGOU Begues per adaptar-lo al pla 
especial urbanístic de protecció i catàleg 
de béns arquitectònics, històrics i 
ambientals.

• Al·legacions al projecte de línia elèctrica 
d’evacuació “Clúster Begues” (p. eòlics a 
l’Aragó) 

• Al·legacions al projecte de reurbanització
de Torres Vilaró (ajuntament-rotonda la 
Collada)

Informe de Gestió de l’exercici 2021

Seguiment projectes relacionats amb patrimoni



• Trivial
• Primeres “tertúlies a la fresca”
• Organització de la XIV Trobada d’Eramprunyà a 

Begues.
• Recerca per l’homenatge al fotògraf beguetà

Ramon Alabern.
• Taula rodona “l’impacte atmosfèric als avencs del 

Garraf: l’herència de l’abocador” a Gavà.
• SOS Baix Llobregat, membres de la coordinació 

tècnica i primera assemblea presencial
• Comissió tècnica de seguiment abocador Vall de 

Joan.
• Projecte “el CEB fem 25 anys” subvencionat per la 

Diputació
• Comissió consultiva Parc de Garraf.
• Taula ciutadana pel clima
• Mostra entitats
• Comissió de patrimoni i estètica i c. Cultura.
• Taula d’entitats
• Taula pel soterrament

Informe de Gestió de l’exercici 2021

Altres activitats



Informe de Gestió de l’exercici 2021

Altres activitats

• Col·laboració amb: Ateneu Assembleari, Les Agulles assemblea 
feminista, Bruixes de Begues, Òmnium, escola Sant Cristòfol, 
Ajuntament, Depana, Ecologistes en Acció, Quercus, STOP Alta Tensió 
al Baix, Unió de Pagesos, Associació Naturalista la Formiga, pagesos 
de Begues, Agroecologia Cal Viudo, Land Art Associació Catalunya, 
AMB, Centre d’Estudis Comarcals, Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana, IRMU, Associació Pedra Seca, Patronat Sant 
Galderic, Olesa Rural, Unió Muntanyenca Eramprunyà, entre altres



Balanç econòmic de l’exercici 2021



Aprovació informe de gestió i balanç 
econòmic 2021
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ORDRE DEL DIA



Principals línies d’actuació 2022: CONTINUAR AMB ........I A MÉS

Arqueologia i història, CIPAG

• Finalitzar arxiu de la Parellada i promoure la digitalització d’altres.
• Tercera fase d’organització de l’Arxiu Històric de la Parròquia de Begues. 

Manuals notarials (s. XVI-XVIII)

Arxius i documentació

Història i memòria

• Recerca sobre masies i corrals
• Recerca orígens i la sagrera de l’antiga església de Sant Cristòfol.
• Recerca genealogia famílies beguetanes
• Recerca sobre conflictes socials i polítics del s.XX

• Finalitzar i publicar la recerca sobre església vella Sant Cristòfol, orígens 
sagrera. Nou itinerari.

• Horitzó 30 recerca, museografia i difusió Can Sadurní, edifici recepció, 
adequació camí i plana web.



Principals línies d’actuació 2022: CONTINUAR AMB ........I A MÉS

Patrimoni i arquitectura del segle XX
• Recerca i estudi arquitectura i urbanisme principis s.XX
• Recerca amb arxiu Gavà, entorns propers als límits fronterers terme municipal.
• Obra del paleta Julià Ventura

Camins històrics

• Recuperació camins: Castelldefels, Puigvoltor, mantenir el camí del Pedró.
• Rehabilitació i artialització fase II camí de Sitges
• Millora senyalització camí Ral i trams propers a l’Hospital d’Olesa i les Gunyoles
• Recuperació del camí de la Majordoma amb Olesa Rural
• Viabilitat i seguiment del nou camí del Roure
• Inauguració del camí Ral



Principals línies d’actuació 2022: CONTINUAR AMB ........I A MÉS

Pedra seca i arquitectura tradicional

• Publicació (ajuntament) joc de cartes Descobreix Begues
• Eixarmada en format digital
• Difondre els temes tractats a la comissió de patrimoni
• Actes de la XIV Trobada d’Eramprunyà

Publicacions

Fòrums de l’Espluga
• Mini fòrum tema d’actualitat.

Projectes relacionats amb patrimoni
• Estudi i seguiment de qualsevol projecte que afecti al patrimoni (arquitectònic, 

urbanístic, cultura, natural)
• Seguiment del Pla Especial urbanístic del Catàleg de Patrimoni.

• Programa Arquitectura-Paisatge-Art, manteniment i assessorament a projectes 
externs.

• XII Trobada d’Estudi de Pedra Seca.



Principals línies d’actuació 2022: CONTINUAR AMB ........I A MÉS

I a més....

• Segona edició Tertúlies a la Fresca 
• Inauguració biblioteca ornitològica i de natura Audrey Baker
• Altres xerrades (Torres Vilaró, catàleg de patrimoni, rehabilitació 

masies,...)
• Exposició fotògraf beguetà Ramon Alabern, autor del primer 

daguerreotip.
• Cicle de Passejades
• Projecte “caminar els segles, vestir el passat” amb exposició de 

vestimenta medieval, tallers, inauguració del Cami Ral Begues-Olesa 
i passejada amb recreació històrica.

• Nova secció sorpresa al Trivial.
• Portes obertes al CEB un dia a la setmana.
• Trobades del Garraf



Pressupost per a l’any 2022



Aprovació principals línies d’actuació i 
pressupost any 2022
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