SALUTACIÓ
El bon temps és el millor aliat i la millor excusa
per no quedar-se a casa. I l’estiu és, sens dubte,
una invitació per al lleure i la diversió.No podem
demanar ni un lloc ni un moment millor com
és Begues a l’estiu per a gaudir d’una festa
com la que ens proposa la Festa Major del
nostre municipi. Arriba un any més aquesta
gran celebració que des del 20 al 25 de juliol
ens convida a un programa d’activitats en el
que estic totalment convençuda que tothom
pot trobar activitats que siguin del seu interès.
Un cop més s’ha realitzat un esforç organitzatiu considerable per
tal que la festa estigui a l’alçada de les expectatives. Vull aprofitar
doncs per agrair el treball dut a terme, i el que es realitzarà, a totes
aquelles persones que formen part de la festa gran de Begues. A
elles els hi devem, en bona mesura, la diversió que ens espera.
I de la mateixa manera voldria animar-vos a tots i a totes a participarhi. La Festa Major és el principal esdeveniment que celebra un
municipi. És el moment en el que tota la ciutadania mostra la seva
alegria per viure en el lloc en el qual viu i per compartir-lo amb la
resta de veïns i veïnes. Com a alcaldessa no puc imaginar una
data més assenyalada en el calendari de Begues.
Feu, doncs, vostra la festa, perquè us pertany. Aneu als carrers, a les
places i als equipaments públics perquè allà us estem esperant
tots i totes. No us ho podeu perdre!
Mercè Esteve i Pi
Alcaldessa de Begues
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DIUmenge 1 De jULIOL
10.00h a 14.00h Fira d’artesans de Begues al passeig de
l’Església. Organitza: Associació d’artesans de Begues.

DIvenDreS 6 De jULIOL
19.00h Inauguració de l’exposició Begues, una època
oblidada. Jaume Petit Ros, un prohom de Begues
(1865-1947) al Petit Casal.
L’exposició estarà oberta del 6 al 29 de juliol els caps de
setmana.
19.00h a 00.00 h Nit de Comerç pels carrers del poble
amb música en viu amb el grup Mala Vida i diversos
esdeveniments realitzats pels comerciants.

DISSAbTe 7 De jULIOL
20.00h 1r Juliol musical de Festa Major. El Musical
Viu! Concert de la Coral Montau de Begues i la Coral
L’Arpa de Taradell al Teatre El Goula. Preu de l’entrada: 5€
Organitza: Coral Montau.

DIUmenge 8 De jULIOL
10.00 a 14.00h Mulla’t per l’esclerosi múltiple a la piscina
municipal.

DIvenDreS 13 De jULIOL
19.00h a 00.00h 3x3 StreetBall, categories minibàsquet i
cistella gran al pg. de l’Església. Organitza: Club de Bàsquet
Begues.
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DISSAbTe 14 De jULIOL
10.00h a 21.00h Tir al plat al camp de tir de La Bena.
Tirada lliure d’entrenament de 10.00h a 14.00 h. Tirada social
de 17.00h a 21.00h. La inscripció per als socis es tancarà a
les 19.00h. En finalitzar, es lliuraran els premis i hi haurà una
copa de cava. Organitza: Societat de Caçadors de Begues.
18.30h Trivial de Begues, a la planta 1 del Petit Casal.
Inscripcions a partir de les 17:30h. Organitza: Centre
d’Estudis Beguetans.
20.00h 2n Juliol musical de Festa Major. Concert íntim duo
Guallar-Piragino. Joies de la història de la música (Veu i
guitarra) a l’Escorxador. Taquilla inversa.
Organitza: Coral Montau.

DIUmenge 15 De jULIOL
18.00h XIX Caminada popular. Sortida del Centre cívic
El Roure. Inscripcions a partir de les 17.00h. Recollida
d’aliments per a Càritas Parroquial. Rebost Solidari.
Col·labora-hi! Organitza: Centre Excursionista de Begues i
voluntaris.

DeL 17 AL 26 De jULIOL
La fira d’atraccions obrirà les seves portes a les tardes a la
zona esportiva.

DIjOUS 19 De jULIOL
VII Edició de Penyes de Festa Major a la zona de penyes
del 19 al 22 de juliol.
21.00h Sopar jove i concert a la zona de les penyes amb el
grup de versions Angangas. Organitza: Comissió de penyes.
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DIvenDreS 20 De jULIOL
18.00h Hora del conte especial Festa Major El Baró, la
donzella, un dimoni i... La Cucafera! de Cargol Barbut a
l’exterior de la Biblioteca La Ginesta.
20.00 h Pregó de Festa Major amb Toni Albà al balcó de
Cal Pere Vell.
22.00h Espectacle teatral Brots amb Toni Albà i Fermí
Fernández, Gerard Domènech i Xavier Macaya al teatre El
Goula. Entrada: Taquilla inversa, de 0€ a 12€.
00.00h Concert amb el grup de versions Virus, a la
plaça de l’Ateneu. En cas de pluja, aquest acte es farà al
poliesportiu municipal.

DISSAbTe 21 De jULIOL
9.00 a 14.00h Jornada de portes obertes del Club de
Futbol Begues al Camp Municipal de Begues. Organitza:
Club de futbol Begues.
11.00h a 14.00h Splash Slide,
tobogan aquàtic de 75 m de
llargada i 5 m d’amplada
al carrer Jaume Petit,
cantonada carrer Girona.
Vine a remullar-te i diverteix-te!
L’aigua que s’utilitzi es reciclarà.
Normativa d’ús:
Apte per a infants a partir de 6 anys i de 120 cm d’alçada.
En el recorregut no es pot córrer, anar de genolls, fer
tombarelles ni quedar-se aturat.
Cap part del cos pot tocar la superfície de lliscament.
Cal portar banyador i/o pantalons curts i tovallola.
Recomanem portar xancletes tancades.
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11.00h a 14.00h Passejades amb ponis i cavalls a les
instal·lacions esportives. Organitza: Associació Amics del
Cavall de Begues.
12.00h a 14.00h Jocs de bitlles catalanes a la pl. Camilo
Riu. Organitza: Amics francocatalans de Begues.

Bona festa major i bon estiu!!

TOTA MENA
DE FUSTERIA A MIDA
L’Onze de Setembre, 14
08859 Begues
Tel. 936 390 652
info@fusteriasurribas.com

17.00h Tallers i contacontes dels gegants de Begues a la
plaça Camilo Riu. Organitza: Colla de Gegants de Begues.
18.00h Partit de futbol de Festa Major: Veterans CF Begues
UD Sector Montserratina al Camp Municipal de Begues.
Organitza: Club Futbol Begues.
18.30h Sardanes amb la Cobla
Ciutat de Cornellà al pg. de
l’Església. En cas de pluja, aquest
acte es farà a l’Escorxador.
Organitza: Grup sardanista de
Begues
22.00h Correfoc de la Cucafera,
diables i timbalers de Begues
pels carrers del poble.
Organitza: Cucafera i diables de
Begues i Associació Timbalers de
Begues.
23.30h Ball amb l’orquestra Sabor Sabor a la pl. de
l’Ateneu. En cas de pluja, aquest acte es farà al teatre El
Goula.
01.00h de la matinada Discomòbil Lina Font a la zona
esportiva.
A les 6.30h hi haurà un bus de baixada a Gavà a la parada
del carrer Santa Eulàlia.
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DIUmenge 22 De jULIOL
9.00h Trobada amb el Gegant Martí a Cal Sacaire c/ Jacint
Verdaguer al costat de l’Escola Sant Cristòfor. Sortida de la
masia amb l’acompanyament dels grallers de Torrelles i de
Garbes i rostolls. Organitza: Coral Montau.
10.00h
Esmorzar amb el Gegant
Martí a l’Escorxador.
Organitza: Coral Montau.
A continuació, Cercavila
popular amb el Gegant
Martí, els gegants i
capgrossos de Begues,
la colla de gegants
Manotes de Tro de l’Hospitalet, l’ agrupació de Gegants
i gegantons de Gavà i amb els grallers de les colles
respectives. I la participació de la colla castellera Els
Encantats de Begues, que farà un pilar al balcó de
l’Ajuntament. Cercavila amenitzada pel grup Pepsi Colen i
la xaranga This tracció. Organitzen: Coral Montau, Colla de
geganters, capgrossos i grallers de Begues i Colla castellera
Els Encantats de Begues.
En acabar la cercavila, Trobada castellera amb els
castellers de Montcada i Reixac, la Colla Jove de
L’Hospitalet i la colla castellera Els Encantats de Begues a
la plaça castellera. Organitza: Colla castellera Els Encantats
de Begues.
22.00h Espectacle musical #DputuCool amb The
Chanclettes al Teatre El Goula. Entrada: Taquilla inversa, de
0€ a 14,75€.
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DILLUnS 23 De jULIOL
11.00h Visita comentada a la cova de Can Sadurní en
campanya d’excavació. Visita gratuïta. Punt de trobada:
pàrquing de Can Sadurní. Organitza: Col·lectiu per la
Investigació de la Prehistòria i l’Arqueologia del Garraf-Ordal
(CIPAG)
11.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h Inflables infantils al
carrer Dr. Molins.
11.00h a 13.00h Mini Mons. Joc imaginatiu dels infants a
l’Escorxador. Vine i juga creant el teu mini món. Trobareu
materials de fusta, cartró, llauna, naturals i tela. Si ho desitges,
porta els teus mini ninos, animals, vehicles... Organitza:
Juguem a Begues.
22.00h Projecció d’una pel·lícula d’estrena sota les
estrelles i bany nocturn a la Piscina municipal de Begues.
Preu de l’entrada: 5€

DImArTS 24 De jULIOL
17.30h Animació infantil Que peti la plaça! amb el grup
Xip Xap al pg. de l’Església.
19.30h Festival Holi amb danses de Bollywood i la millor
música Dj a la zona de penyes. Veniu vestits de blanc.
Festa per a tots els públics www.tuholi.com
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DImeCreS 25 De jULIOL
11.00h a 14.00h Circuit de cotxes caminadors al pg. de
l’Església. Edat recomanada de 18 mesos a 5 anys.
12.00h Festivitat de Sant Cristòfor amb la tradicional missa
celebrada en honor del sant.
En acabar, benedicció de cotxes davant de l’Església.

Clínica Dental Begues
Dr. Josep Lluís Precioso Amoros
23 anys al vostre servei

ODONTOLOGIA GENERAL
ESTÈTICA DENTAL
PRÒTESIS · CIRURGIA
IMPLANTOLOGIA
ORTODÒNCIA
C. Major, 16-18, bxs · 08859 BEGUES (Barcelona)

93 639 08 52
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14.00h Arrossada popular al carrer Jaume Petit. Venda
de tiquets anticipats del 16 al 20 de juliol al Centre Cívic El
Roure en horari d’atenció al públic. Els tiquets no es podran
vendre fora del període establert.
Per tant, el dia de l’arrossada no
es vendran tiquets. Preu del tiquet
7,40€. En aquest preu s’hi inclou:
plat, tovalló, coberts, got i panet.
El menjar és una paella mixta
i gelat. L’Ajuntament obsequia
amb begudes i un préssec.
18.00h a 20.30h La Festa d’Aigües a la pl. de l’Ateneu.
Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb tauletes
interactives i passar-te tots els nivells del cicle de l’aigua? O
transportar aigua sense perdre’n ni una gota?
Aigües de Barcelona et porta un munt de jocs a la festa
d’Aigües.
Si tens entre 3 i 12 anys, vine a jugar!
T’hi esperem!
Amb la col·laboració
del Ajuntament de Begues.
Organitza: Aigües de Barcelona.
22.00h Havaneres amb el grup Peix
fregit, rom i focs d’artifici a l’esplanada
de la piscina.
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DIjOUS 26 De jULIOL
Dia de l’ infant a la Fira d’atraccions. Entrades a 2x1.

DISSAbTe 28 De jULIOL
FESTA MEDIEVAL
10.00h Fira Medieval durant
tot el dia a la plaça del Raval.
Podreu gaudir del mercat més
artesà de l’any i de moltes
activitats més i quan es faci
fosc...
21.30h Sopar medieval a la
Fundació Bosch. El Rei ens ha convocat a tots al seu sopar!!
Podreu aconseguir les vostres entrades de dilluns 23 fins
divendres 27 de juliol al passeig de l’Església!
Preu del tiquet 15€
No us perdeu un dels dies més màgics del poble!!
Organitza: 6tres9

DeL 30 De jULIOL AL 4 D’AgOST
BEGUES JAZZ CAMP 2018
22.30h Concerts d’estudiants es faran als establiments
adherits.
00.30h Jams sessions a Can Rigol.
30 de juliol a les 22.00h Concert inaugural dels professors
del Begues Jazz Camp 2018 a la terrassa del Centre cívic El
Roure. Preu 10€
4 d’agost a les 22.00 Concert de cloenda de professors al
Teatre el Goula. Preu de l’entrada: 10€.
Organitza: Begues en Viu.
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LA LLegenDA DeL gegAnT mArTI´
Fa molts i molts anys, quan la paorosa Cuca Fera era encara una
esquifida i poruga sargantana que s’amagava darrere les pedres, vivia a
Begues un home que es deia MARTÍ. En Martí era una persona amable,
divertida i molt estimada per la gent del poble, no se li coneixia cap
enemic i per a cadascú tenia, en cada moment, el que calia: bon humor,
la rialla fresca, el comentari punxegut, i per als més petits, una mirada
tendra. Li agradava molt la gresca i la xerinola, i no hi havia festa a Begues
sense la seva presència.
Però la bona gent també es mor, i un bon dia va arribar l’hora d’en Martí.
El poble de Begues es va quedar molt trist, i en Martí, que ho guaitava tot
del més enllà, més amant de la gresca que no pas del plor, va decidir que
calia fer alguna cosa.
I aquí comença la llegenda:
“Conten que l’esperit d’en Martí anava cap aquí i cap allà fent
entremaliadures, però el que més li agradava era passar-se hores i hores a
qualsevol turó del poble, des d’ on pogués veure tota la plana de Begues i
l’anar i venir de la gent, i el que més el divertia era parar l’orella i tafanejar
tots els petits embolics i les picabara¬lles dels beguetans. Sí, l’esperit d’en
Martí s’ho passava d’allò més bé, però... ai! quan arribava la Festa Major
i sentia la música dels balls, els espetecs dels petards i les rialles de la
gent, una terrible nostàlgia l’envaïa. Però, com que era molt tossut i se les
empes¬cava totes, va tenir una molt bona idea:
-Ja sé que els esperits no es poden tornar a convertir en éssers humans
-va pensar- , però com tothom sap, sí que es converteixen en arbres,
roques, muntanyes... Ja ho tinc! Jo em convertiré en un gegant de cartró.
Quan em vegin, de segur que em portaran al poble. Així també podré
participar en la Festa Major!
I, dit i fet! L’esperit es va convertir en gegant: El Gegant Martí!”
Com tots sabeu, les llegendes, contes i rondalles sempre són veri¬tat,
JBRVFTUBUBNCÏIPTFSËTJUPUTIJQPTFNFMRVFDBMJMtMVTJØ BMFHSJBJ
imaginació. Així, els nostres néts explicaran als seus fills, d’aquí molts i molts
anys, la fantàstica història del nostre gegant Martí.
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`
eLS enCArreCS
DeL gegAnT mArTI´
• Recordeu que m’heu de venir a buscar
diumenge 22 de juliol a les 9 del matí a cal Sacaire.
• Els Garbes i Rostolls no hi poden
faltar!
• També m’agradaria que vinguessin els
grallers de Begues, els timbalers de Begues
I els gegants i capgrossos de Begues.
• No us faci por matinar una mica, en aquesta
hora encara fa fresca, i us recompensaré
amb un bon esmorzar a l’Escorxador.

Compra-venda i lloguer d’habitatges,
terenys i naus industrials
Puigmoltó, 4 · 08859 BEGUES · T. 93 639 11 11
www.finques-begues.com · info@finques-begues.com

• A les 11.00h aproximadament anirem en
cercavila i enguany m’han dit que serà
espectacular. Vénen la colla de gegants Manotes de Tro de
l’Hospitalet, l’ agrupació de Gegants i gegantons de Gavà i
amb els grallers de les colles respectives, els gegants de Begues,
l’Eulàlia i el Cristòfor i els castellers els Encantats de Begues.
• La cercavila estarà amenitzada pels Pepsi Colen i la xaranga
This Tracció. Plegats anirem a l’Església on espero un comiat ben
lluït.

mOLT ImPOrTAnT!!!

casas pasivas /proyectos saludables /eficiencia energética

www.bio-habitat.es
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93 639 25 02

Busqueu-me un DARRER PORTADOR,
que sigui digne dels seus antecessors:
el Miquel, el Quico, la Rosa Maria,
el Carles, el Rafel, en Clavé, l’Eloi,
l’Oriol, la Maria Rosa, el Joan Ramon,
el Joan, el Francesc, l’Àlvar, el Quim, la Carme, el Joan, la Balbi,
el Carlos Pagès, l’Albert Guasch i la Mireia Ibarz.
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eLS gegAnTS De begUeS
En Cristòfol era un gegant que vivia a Begues i duia un pi
que feia sevir de bastó. Tot sovint Cristòfol anava a festejar
a Santa Marta que vivia a Olesa de Bonesvalls. Quan els
olesans se’n van assabentar, no els va agradar gens i li
van començar a llençar pedres. I quan se’ls van acabar,
van seguir llençant alls i cebes. En Cristòfol va arrencar a
córrer fins a arribar al terme de Begues, allí va descansar
i va asseure’s en una roca de la riera que va quedar en
forma de cadira i on es pot veure la marca del bastó i les
dues petjades del gegant. Més tard, una noia barcelonina
anomenada Eulàlia va anar a Begues i s’hi va quedar per
viure-hi. Des d’aleshores ençà, en Cristòfol i l’Eulàlia surten
junts pels carrers del poble com a patró i patrona de
Begues.
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COnSeLLS Per A Un bOn
fUnCIOnAmenT DeL COrrefOC
• Cal que protegiu portes i finestres, aparadors i vidres. Mantingueu
les portes i finestres tancades, persianes abaixades i tendals
recollits i no tingueu roba estesa o altres elements com senyeres,
etc.
• No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el
desenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent.
• Per participar en el correfoc cal que porteu roba vella, de cotó i
de màniga llarga i el cap protegit amb un barret i/o mocador.
• No empipeu els diables, deixeu-vos portar.
• No deixeu els infants sols a primera línia.
• No porteu articles pirotècnics.
• No llanceu aigua als diables al pas del correfoc.
• Si en el transcurs del correfoc observeu algun incident o un
possible foc incontrolat, cediu els extintors, aigua, mànegues
d’aigua i, en casos més extrems alerteu els bombers o les
autoritats.
• Retireu els vehicles estacionats en tot el recorregut.
La zona estarà degudament senyalitzada.
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