
Ajuntament
de Begues

Mercè esteve i pi
alcaldessa de begues

Les festes nadalenques són, sens dubte, un dels moments més 
destacats entre les celebracions i festivitats que acull un munici-
pi al llarg de l’any. Són unes dates en les que es barregen moltes 
particularitats: l’alegria i la il·lusió dels infants, el retrobament de 
les famílies, les tradicions i la cultura popular, l’estímul al comerç 
local, la solidaritat... I Begues, com a municipi, sempre aspira a 
tenir també un paper especial en els dies que vindran.

Per aquest motiu tornem a oferir un programa d’activitats que 
ens ajudi a posar de rellevància tot el que acompanya les festes 
de  Nadal. Volem, un cop més, acompanyar l’emoció dels nens i 
nenes, oferir espais de gaudi per a les famílies o donar suport al 
nostre teixit comercial. Aquí trobareu un programa detallat amb 
totes les propostes que apleguem per tal d’aconseguir aquest 
objectiu de viure amb tota la intensitat les festes nadalenques. 

Com sempre us he d’animar per tal que gaudiu al màxim 
d’aquestes propostes i, també, perquè dediqueu una estona del 
vostre temps als altres. Són diverses les activitats solidàries de 
les que podrem prendre part i, tot i que a la nostra vila donem 
suport de manera continuada a aquells que més ens necessiten, 
no hem de deixar perdre aquesta oportunitat que se’ns ofereix 
per ser solidaris i solidàries.

Finalment, voldria aprofitar l’ocasió per a desitjar-vos, enguany 
encara amb més intensitat, unes molt bones festes i un feliç any 
2018. Vivim temps complicats que ens obliguen a esforçar-nos 
per fer que la normalitat estigui present en el nostre dia a dia i, 
especialment, en aquestes festes que tan importants són per als 
nostres infants i per a nosaltres mateixos. El millor remei davant 
les preocupacions que ens puguin acompanyar són la nostra 
alegria i la nostra esperança.

Que gaudiu doncs d’aquest Nadal amb tota la felicitat i 
l’harmonia. 

Bones festes!
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15 de desembre
19.00h
Inauguració de l’exposició del 
concurs fotogràfic, Calendari 
de Begues 2018 al Centre Cívic El 
Roure.

20.00h
Relats Eròtics Las travesuras 
de Eros a la biblioteca La Ginesta a 
càrrec de la Sandra Rossi. Activitat per a 
públic adult.

21.30h
Ball de swing amb la 
BigbandBegues al Teatre El Goula. 
L’entrada serà per taquilla inversa (es fa un 
donatiu a la sortida). La recaptació es 
destinarà a la Marató de TV3.

16 de desembre
11.00h
Portes obertes al jaciment de 
la cova de Can Sadurní. Entrada 
gratuïta. Trobada al pàrquing de la masia 
de can Sadurní. Informació i reserves: 
covacansadurni@gmail.com

11.00h
Música en família a la Biblioteca La 
Ginesta a càrrec de Calaix de Cultura. Cal 
inscripció prèvia trucant al 936392808 o al 
taulell d’informació de la Biblioteca. 

18.00h
Concert de Nadal de la Coral 
Montau a l'Església.

17 de desembre
10.00h
Mercat de Nadal al pg. de l'Església. 
Organitza Associació d’Artesans de 
Begues.

A partir de les 10.00h
Recollida de joguines 
solidària al pg de l’Església. Organitza 
+kritme.

A partir de les 11.00h
Paradetes de les entitats per 
recollir fons per a la Marató de TV3 al 
passeig de l’Església.

11.00h
I Festival Begues percussió al 
pg. de l’Església. Organitza Associació de 
Timbalers de Begues.

17.00h
Cinema infantil Gru3: El meu 
dolent preferit. Al Teatre El Goula

18 de desembre
16.00h
Festa de Nadal de la Gent 
Gran al Centre Cívic El Roure.

19 de desembre
17.30h
Taller de Nadal per a infants
a la biblioteca La Ginesta.

20 de desembre
17.30h
L’hora del conte Melcior, 
Gaspar i Baltasar, què ens 
conten els tres reis mags? a la 
Biblioteca La Ginesta. 

23 de desembre
11.30h
Ballada de sardanes de Nadal 
amb Punt Cat Cobla al Passeig de 
l’Església.

12.00h
Nadales al carrer, itinerant pels 
carrers del poble. Organitza Coral Montau.

19.00h
II Quina Encantada a l’Escorxador. 
Vine a passar-t’ho bé jugant al “bingo 
català”! Organitza colla castellera Els 
Encantats de Begues.

24 de desembre
12.00h
Caga Tió amb el grup Farsans 
al pg. de l'Església.
En cas de pluja es farà a l’Escorxador.

00.00h
Missa del gall a l’Església amb la 
participació de la Coral Montau.

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

30 de desembre
De 10.00 a 13.30h
Animació comercial pels 
comerços de Begues. Gaudeix de 
les teves compres amb un somriure

31 de desembre
12.00h
Cercavila amb L’home dels 
nassos amb el grup Xarop de 
Canya pels carrers del poble.

1.00h
Festa de cap d’any Encantada 
a l’Escorxador. Entrada gratuïta. Organitza 
Colla castellera Els Encantats de Begues.

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

1 de gener
7.30h
Sardanes del sol ixent amb la 
Cobla Baix Llobregat al Mur. 
Organitza Grup Sardanista.

17.30h
Foto solidària amb els Reis 
Mags. Els diners que es recullin es 
destinaran a millorar les escoles de 
Nicaragua. Venda de tiquets al pg. de 
l’Església. Organitza Cooperació en acció.

18.00h
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.

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

5 de gener
18.00h
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.

6 de gener
22.30h
Nit de ball. Al Club de Begues. 
Organitza Begues & Ball.

7 de gener
10.00h
Fira d'artesans de Begues al Pg. 
de l'Església. Organitza Artesans de Begues

fins al 15 de desembre
Exposició Quan les pedres 
parlen al Centre Cívic El Roure. 
Organitza CIPAG

Exposició contra la SIDA. Al 
vestíbul del Centre Cívic El Roure. 
Organitza el Pla d’ Addiccions de 
l’Ajuntament de Begues.

8 de desembre
(fins al 8 de gener)
10.00h
Inauguració de l’exposició  de 
pessebres a la capella de la Fundació 
Bosch. L’exposició estarà oberta al públic els 
caps de setmana i festius d’11.00h a 14.00 h. 
(els dies feiners es podran concertar visites al 
tel. 936392504). Organitza Fundació Bosch.

del 23 de desembre
al 5 de gener
11.00h-14.30h
Parc de Nadal per a infants i joves: 
Inflables, zona de jocs i personatges 
animats a la pl. Camilo Riu.
Preu: 4€ / Promoció comerços: 3€
Abonament de 3 dies 10€ 

Nadal a 
Viu el

Begues


