
Mercè esteve i pi
alcaldessa de begues

El Nadal és una festa única que celebrem amb tanta 
intensitat a les nostres llars com a les places i carrers. 
Poques celebracions tenen un caire tan personal i íntim, 
plena d’amics i famílies, i alhora una vessant tan pública i 
oberta. Per aquest motiu des de l’Ajuntament de Begues 
treballem amb la mateixa intensitat que de ben segur ho 
feu vosaltres per fer d’aquesta una festa ben especial.

D’igual manera que a les nostres llars organitzem trobades 
amb les famílies i els amics o que ens preocupem per què 
ens regalarem, el municipi s’esforça per tal que gaudim de 
les tradicions que venen de la mà d’aquestes dates: 
l’arribada de ses majestat els Reis Mags de l’Orient, el Tió, 

l’enllumenat dels carrers i un llarg etcètera. Tot això sense 
deixar de banda aspectes com la promoció del magnífic 
comerç local o totes les activitats per tal que els més 
menuts gaudeixin d’uns dies màgics que no oblidaran.

A continuació podeu veure el fruit d’aquest treball en 
forma de programació. Si feu un cop d’ull estic totalment 
segura que trobareu un bon grapat de propostes que 
siguin del vostre interès i que us ajudaran a gaudir encara 
més del Nadal. M’agradaria animar-vos a formar-ne part i 
a participar amb l’entusiasme que és habitual en els 
beguetans i beguetanes.

De la mateixa manera no voldria deixar córrer l’ocasió 
sense desitjar-vos en nom de totes les persones que 
formem l’Ajuntament de Begues unes molt bones festes i 
un magnífic 2020 ple d’alegria. Espero, sincerament, que 
aconseguiu acomplir amb tots els reptes que us plantegeu 
per al nou any i que tingueu tota la felicitat possible.

Molt bon Nadal!
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Diumenge 1 de desembre 
10.00 h
Fira d'artesans de Begues al Pg. 
de l'Església. Organitza Artesans de Begues.

11.00 h
III Trobada timbalera amb 
grups de percussió d'arreu de 
Catalunya. Inici rua 11.00 h a la pl. de 
l'Ajuntament i Exhibició de colles de 13.00 
a 14.00 al passeig de l'Església.
Organitza Timbalers de Begues.

Dimarts 3 de desembre
17.30 h
Tarda de jocs. Juga en família a jocs 
de taula i Lego a la Biblioteca.
Organitza Biblioteca La Ginesta.

Dijous 5 de desembre
18.00 h
Begues encén el Nadal davant de 
Cal Pere Vell. Encesa de llums de Nadal de 
Begues i decoració de l’arbre dels bons 
propòsits.Organitza Ajuntament de Begues.

Dimecres 11 de desembre
17.30 h
Tarda de jocs. Juga en família a jocs 
de taula i Lego a la Biblioteca.
Organitza Biblioteca La Ginesta. 

Dijous 12 de desembre 
17.30 h
Taller Infantil de decoració de 
Nadal: Fem un Fanalet amb materials 
reciclats i de decoració a la Biblioteca.
Organitza Biblioteca La Ginesta.

Divendres 13 de desembre 
10.30 h
Caminada de marxa nòrdica 
pels voltants de Begues. 
Inscripcions: els dijous de 9.30 h a 13 h. 
Punt de sortida: Centre Cívic.
Organitza Ajuntament de Begues.

18.30 h
Projecció curtmetratges BAFTA. 
Els millors curtmetratges britànics de l’any a 
la Biblioteca. Per a majors de 16 anys. 
Organitza Biblioteca la Ginesta.

19.00 h
Inauguració de
l’exposició Calendari 2020
al centre cívic El Roure
Organitza Ajuntament de Begues.

19.30 h
Xerrada del cicle 'Els diven-
dres... història’ Activitats productives 
durant el Neolític a través de l’estudi de les 
eines de pedra. A càrrec de Mireia Ache 
Delgado (ASOME. Arqueocologia Social 
Mediterrània. UAB).
Organitza Col·lectiu per la investigació de la prehistòria 
del Garraf-Ordal.

Dissabte 14 de desembre 
11.00 a 23.00 h
Fira de Nadal amb degustacions, 
artesania, música als carrers i activitats 
infantils al passeig de l’Església.
Organitza Ajuntament de Begues.

18.00 h
Concert de Nadal de la Coral 
Montau a l’església de Begues. Els 
donatius es destinaran a la Marató de TV3. 
Organitza Coral Montau.

Diumenge 15 de desembre 

10.00  a 13.00 h
El Ferret. Itinerari pel Carst. 
Lloc de trobada pàrquing de la Masia de 
Can Sadurní. Preu 10€. Cal reserva prèvia al 
correu: covacansadurni@gmail.com. 
Organitza: CIPAG.

11.00 h
Actes Begues amb la Marató 
de TV3  al Centre Cívic. Activitats de les 
entitats de Begues per recaptar fons per a la 
Marató de TV3. Parades de les entitats 
durant tot el matí.

A partir de les 11.00 h
Recollida de joguines noves amb 
finalitats solidàries  al Centre Cívic El Roure. 
Organitza +kritme.

12.00h
Begues Gospel Choir de l’Escola 
de Música Estudi d’Arts.

12.30h
Ball de swing de la BigBandBegues

Dilluns 16 de desembre 

16.00 h
Festa de Nadal de la Gent 
Gran al Teatre El Goula. Actuacions 
musicals, bingo, sardanes, coca i moscatell 
per a tothom!
Organitza Ajuntament de Begues.

Dimarts 17 de desembre 
17.30 h
Taller del tió de Nadal.
Fem un tió amb diferents materials
naturals i de decoració a l’aula Polivalent.
Organitza Biblioteca La Ginesta.

Divendres 20 de desembre
19.00 h
Xerrada operística. Quin devia 
ser el número preferit de 
Mozart? a càrrec de Jaume Sans al centre 
cívic El Roure.
Organitza Xarxa d’Intercanvi de Coneixements.

Dissabte 21 de desembre 

11.00 h
Visita a la cova de Can Sadurní. 
Trobada al pàrquing de Can Sadurní. Cal 
reserva prèvia al correu: covacansadurni@g-
mail.com. Preu: 5€. Organitza Col·lectiu per la 
Investigació de la Prehistòria  del Garraf-Ordal.

11.30 h
Ballada de sardanes Nadal
al pg. de l’Església.
Organitza Grup Sardanista de Begues.

12.30 h
Nadales al carrer itinerants pels 
carrers del poble. Organitza Coral Montau.

17.00 h
Cinema infantil El Rey León al 
teatre El Goula. Organitza Ajuntament de Begues.

Diumenge 22 de desembre 

11.00 i 17.00 h
Obra de teatre Els pastorets
al teatre El Goula. Dues funcions. Esdeveni-
ment benèfic. S’aportarà la voluntat que es 
destinarà a la Marató de TV3.
Organitza SpaiDart.

12.30 h
Caga Tió amb el grup Farsants 
al pg. de l'Església. En cas de pluja es farà a 
l’Escorxador. Organitza Ajuntament de Begues.

16.00-23.00 h
Quina Encantada
Al gimnàs de l’escola Sant Cristòfor. Vine a 
passar-t’ho bé jugant al “bingo català”!
Organitza Colla Castellera Els Encantats de Begues.

Dimarts 24 de desembre 
00.00 h
Missa del gall a l’Església Sant Cristòfor 
amb la participació de la Coral Montau. 

Dijous 26 de desembre 
10.00 h
Pujada al cim Montau. Sortida de 
les instal·lacions esportives. Organitza Club 
Ciclista de Begues i Ajuntament de Begues.

Dimarts 31 de desembre 

12.00 h
Cercavila amb L’home dels 
nassos amb el grup Xarop de Canya, pels 
carrers del poble. En cas de pluja l’acte es 
farà a l’Escorxador. Organitza Ajuntament de Begues.

00.30 h
Festa de cap d’any Encantada 
a l’Escorxador. Preu 10€ amb una 
consumició i un got reciclable inclosos. 
Organitza Colla castellera Els Encantats de Begues.

01.30 h
Festa de Cap d’Any al Poliesportiu. 
Preu entrada 5€. Gratuït amb el carnet jove. 
Prohibida l’entrada a menors de 14 anys. Els 
menors de 14 a 16 anys hauran d’anar 
acompanyats de pare, mare o tutor. Es 
recorda la prohibició de consumir alcohol 
per als menors de 18 anys. Caldrà portar el 
DNI. Organitza Ajuntament de Begues.

Dimecres 1 de gener 

7.30 h
Sardanes del sol ixent al Mur 
amb la Cobla  Baix Llobregat. Organitza 
Grup Sardanista de Begues, Òmnium 
Cultural i Ajuntament de Begues.

18.00 h
Recollida de cartes als Reis al 
pg. de l’Església. Organitza Joves pel Nadal. 
En cas de pluja es farà al pavelló de l’escola 
Sant Cristòfor.

Divendres 3 de gener 
19.30 h
Xerrada del cicle 'Els diven-
dres... història. Organitza CIPAG.

Dissabte 4 de gener 
De 10.00 a 22.00 h
Recollida de paquets a l’Escorxa-
dor. Organitza Joves pel Nadal.

Diumenge 5 de gener 

10.00 h
Fira d'artesans -Mercat de 
Nadal de Begues- al pg. de 
l'Església. Organitza Associació d’Artesans de Begues.

18.00 h
Cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient pels carrers del poble.
Organitza Joves pel Nadal.
Recorregut: Av. del Pare Manyanet, Torres Vilaró, carrer Major, 
pg. de l’Església, Ferran Muñoz, (1a parada) la Rambla, Joan 
Baptista Borés, Mary Santpere, Sant Domènec, Gimeno 
Navarro, Doctor Molins, camí Ral, zona industrial, barri 
Campamà (2a parada), Begues Parc (rotonda av. Mediterrània, 
3a parada), carretera Avinyonet, camí Ral, cal Frare, Joan 
Maragall (4a parada), Saragossa, can Pau dels Bous, 
Barcelona, Santa Eulàlia, Sant Eudald, Lleida, Sant Domènec, 
Sant Jaume, Joan Baptista Borés, Camí Ral i La Nau.


