
2a TROBADA D’ENTITATS D’ESTUDIS DEL BAIX LLOBREGAT

Fitxa per sol·licitar l’exposició d’un projecte en el marc de la 2a Trobada 
d’Entitats d’Estudis del Baix Llobregat (màxim un projecte per entitat)

Cas que estigueu interessats en exposar algun dels vostres projectes, caldrà que 
complimenteu aquest formulari i l’envieu a esther@llobregat.info abans del 15 de 
març.
Les exposicions seran de 10 minuts i tindran un espai de debat durant la taula 
rodona que se celebrarà un cop finalitzada l’exposició de projectes. 

NOM DE L’ENTITAT

  
 

NOM DEL PROJECTE QUE VOLEU EXPOSAR

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE (màxim 20 línies)
 

ELS PROJECTES S’HAURAN D’EXPOSAR EN 10 MINUTS. DESPRÉS DE 

ASPECTES QUE ES VOLEN DESTACAR A L’EXPOSICIÓ

 Centre d’Estudis Beguetans

 Formació del catàleg de les construccions en pedra seca de Begues

 El projecte consta de vàries fases, la primera fa referència a la catalogació de les barraques de vinya. Aquesta 
fase es va poder dur a terme gràcies a la subvenció de la fundació Territori i Paisatge de la Caixa de Catalunya. 
Tot i que estan documentades més de 200 barraques, en total només se n’han pogut inventariar 80..., de les 
quals només 30... es troben en peu, la qual cosa indica el precari estat de conservació i la necessitat de 
protecció, salvaguarda i conservació d’aquest patrimoni. 
Per tal de facilitar la difusió, coneixement i sensibilització, s’ha creat una web específica sobre el catàleg, a la 
qual s’hi pot accedir directament o des del web de l’ajuntament de Begues. També s’ha procedit a restaurar 
algunes barraques (tres fins ara) que pel seu interès específic i per l’estat en que es trobaven requerien d’una 
restauració per evitar la seva pèrdua. Aquestes actuacions han permès organitzar un acte social amb gran 
participació popular.    
La resta de fases del projecte contemplen la catalogació d’altres elements de pedra seca: pous, sínies, forns, 
rajoleries, marges, etc. Aquests darrers en alguns casos estan associats a camins tradicionals que també es 
volen catalogar i recuperar. En aquesta línia, s’està treballant conjuntament amb altres municipis en l’estudi i 
recuperació del camí ral de Barcelona a Vilafranca per Sant Boi, Sant Climent, Begues, Olesa i Avinyonet, i 
també s’està col·laborant en un projecte de la Diputació de Barcelona per crear la Ruta dels Castells a través 
dels camins tradicionals. Paralel·lament es desenvolupa un projecte d’Aprenentatge i Servei (APS) pels 
adolescents amb subvenció de la Diputació de Barcelona.      

 

- Projecte subvencionat i parcialment executat amb un equip de treball professional: llicenciats en geografia de 
Begues i direcció científica (arqueòleg).
- Projecte amb difusió (web) i participació popular (restauració).
- Projecte de la segona part de la catalogació de totes les estructures arquitectòniques en pedra seca del terme 
municipal de Begues: forns, pous, marges, cisternes, etc.
- Projectes en curs sobre recuperació de camins tradicionals, en col·laboració amb altres municipis i entitats. 
amb participació popular (recerca traçat, neteges i restauració).
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