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Mercè Esteve i Pi
alcaldessa de Begues

A Begues tenim la sort de comptar amb un ampli 
patrimoni festiu i tradicional. Tot i que la Festa Major 
d’estiu sigui probablement l’esdeveniment que acull 
un major nombre d’activitats i un ventall més divers 
de propostes, també comptem amb una Festa Major 
d’hivern que ens ofereix un recull d’activitats més 
centrat en la nostra tradició. Tenim d’aquesta manera, 
com podeu constatar en aquest programa, una 
oportunitat magnífica d’apropar-nos a la nostra 
cultura popular i de fer-ho, a més, des d’una 
perspectiva lúdica. 

Però, a més, la celebració d’aquesta festa ens ofereix 
una excusa magnífica per a tornar a coincidir a les 
places i carrers i als equipaments municipals amb els 
nostres veïns i veïnes. No són tantes les ocasions que 
trobem al llarg de l’any de conrear el bon veïnatge i 
d’estrènyer llaços com perquè en deixem escapar cap.

Al cap i a la fi, com sempre m’agrada recordar, una 
festa major no és ni més ni menys que la celebració 
d’un poble que s’enorgulleix de ser qui és i de les 
persones que el formen. Demostrem doncs, un cop 
més, la nostra estima per Begues i pel que significa 
viure al nostre municipi participant de les seves festes. 
Possiblement no trobarem una manera més divertida i 
enriquidora de fer poble que gaudint de les seves 
celebracions.

Estic segura que en el programa que us presentem 
trobareu activitats que seran del vostre interès. 
Marqueu-les a les vostres agendes perquè allà us 
esperem. No hi podeu faltar.

Divendres 17 de gener

17.00 h
Projecció de la pel·lícula Frozen 2
al Centre Cívic El Roure.
Organitza Ajuntament de Begues.

20.00 h
Taller obert de danses tradicionals 
d’arreu del món amb el mestre Ramon 
Cardona al teatre El Goula. Organitzen Òmnium 
Cultural Begues i Ajuntament de Begues.

Dissabte 18 de gener

11.00 h
Portes obertes a la cova Can 
Sadurní. Reserves al correu covadecansadur-
ni@gmail.com. Entrada gratuïta. Organitza CIPAG.

11.30 h
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Marinada al pg. de l’Església. En cas de pluja 
es farà a l’Escola Sant Cristòfor.
Organitzen Grup Sardanista de Begues i Ajuntament de 
Begues. 

12.00 h
Bitlles catalanes a  la pl. Camilo Riu.
Organitza Amics Francocatalans. 

20.00 h
Correfoc infantil amb la Cuca Fera, 
la Ferla i Timbalers de Begues pels 
carrers del poble.
Organitzen Cuca Fera, Timbalers de Begues
i Ajuntament de Begues.

Nit jove

21.00 h
Sopar “Jo porto”

22.30 h
Gimcana jove

00.00 h
Nit de Dj’s al poliesportiu de Begues.

Organitzen 6tres9 i Ajuntament de Begues.

Diumenge 19 de gener

12.00 h
Cercavila popular. Punt de trobada davant 
de l’Ajuntament. Plantada dels gegants i 
capgrossos de Begues i de la Colla d’Olesa a 
l’Església amb l’acompanyament dels grallers i 
timbalers de les colles. La colla dels Castellers de 
Begues Els Encantats acompanyaran la cercavila.
Organitzen Geganters, capgrossos, grallers de Begues i 
castellers Els Encantats i Ajuntament de Begues.

Dilluns 20 de gener

11.00 h
Missa i benedicció del pa a l’Església 
Sant Cristòfor.

19.30 h
Sardinada popular.
Amenitzada per Garbes i rostolls al poliesportiu 
de Begues.

I a continuació
Havaneres amb Garbes i rostolls
i rom cremat.

Dissabte 25 de gener
i diumenge 26 de gener

17.00 h
Espectacle concert:
Una flauta màgica a Begues.
Al  teatre El Goula. Adaptació de l’òpera de
W. A. Mozart per celebrar el 40è aniversari de
la Coral Montau amb la col·laboració de diverses 
entitats de Begues. Venda d’entrades anticipades 
al pg. de l’Església els dies 12 i 19 de gener
al matí.
Organitza Coral Montau.

 


