
Ajuntament
de Begues



Enguany la Festa Major de Begues serà diferent. Les 
mesures de protecció sanitària que encara hem d’aplicar 
ens han obligat a repensar la nostra festa gran, mante-
nint la seva essència però posant per davant de tot la 
salut de les persones.

Les circumstàncies són encara les d’una crisi sanitària com 
mai abans havíem viscut. Enguany toca viure la festa 
sense grans concentracions al carrer, en la intimitat de 
cada casa, en companyia dels nostres cercles més propers. 

Ho fem així per protegir-nos, però també com a mostra 
de record cap a aquelles persones que ens han deixat, i 
de respecte cap tots i totes les professionals que s’han 
esmerçat en gestionar una situació d’alta complexitat.

Us presentem una programació bàsicament simbòlica, 
que recull l’essència d’algunes de les activitats que tots 
associem a la Festa Major, però evitant la concentració de 
grans quantitats de persones.

M’agradaria convidar-vos a viure-la amb aquest mateix 
esperit: commemorant el poble que hem arribat a ser i 
prenent forces per a continuar plantant cara a la 
COVID-19. Si tenim a dia d’avui alguna eina realment 
efectiva contra la malaltia és la nostra responsabilitat 
social i la capacitat de pensar solidàriament en com pot 
afectar el nostre comportament en el dia a dia a la resta 
de beguetans i beguetanes.

El meu agraïment més sincer a les entitats de Begues que 
han sigut capaces de repensar les seves propostes per 
seguir compartint amb tot el poble la seva essència. 
Confio que ben aviat tornarem a compartir plegades els 
nostres carrers i places.

Gaudiu de la festa, amb la fórmula que ens salva: Mans 
+ Mascareta + Distància

Mercè Esteve i Pi
alcaldessa de Begues



21.45 h
Un correfoc sense foc.
Estigueu atents! 
No serà un correfoc habitual. Serà una acció simbòlica 
que ens recordi el correfoc tradicional. No hi haurà 
aglomeracions ni concentracions.... tan sols caldrà que 
pareu l’orella des d’allà on sigueu! 
Organitzen: Cuca Fera i diables de Begues
i Timbalers de Begues.

Diumenge 26 de juliol de 2020
Al llarg del matí:
El gegant Martí en imatges al passeig de 
l’Església i a les xarxes socials de la Coral Montau. 
Organitza: Coral Montau.

D’11.00 a 13.00 h
Plantada de Gegants: el Tòfol,
l’Eulàlia i el Martí,  davant de Cal Pere Vell. 
Organitza: Colla Geganters de Begues i la Coral Montau.

12.00 h
Aixequem el castell de Festa Major 
al passeig de l’Església.
Organitza Colla Castellera Els Encantats de Begues.

22.00 h
Castell de focs d’artifici
per veure’l des de casa.

Diumenge 19 de juliol de 2020
18.30-19.00 h
XXI Caminada popular
de Festa Major.
Sortida de l’av. de Sitges cantonada c. Camp dels 
Prats. La sortida es farà esglaonada, en grups de 15 o 
20 persones com a màxim. Recorregut 8 Km.

El recorregut estarà marcat durant tot el diumenge.
Si vols evitar aglomeracions, pots fer la Caminada de
forma lliure en el moment del dia que ho desitgis.

Del 24 al 26 de juliol
Digimcana familiar
Un joc de pistes pensat per fer en família, a peu i 
amb el teu mòbil.
 
Passeja per Begues, tot descobrint els seus equipa-
ments i encertant les endevinalles que s’amaguen rere 
els codis QR que aniràs trobant.

El recorregut i les instruccions per a la gimcana es 
publicaran a www.begues.cat el divendres 24 a les 
9.00h.

Divendres 24 de juliol de 2020
20.00 h
Pregó i benvinguda de Festa Major, 
a les xarxes socials de l’Ajuntament de Begues: 
Facebook, Twitter i Instagram.

Pintem el castell de Festa Major
al passeig de l’Església. Divendres de 17 a 20h i 
dissabte de 11 a 14h i de 17 a 20h.
Organitza: Colla Castellera Els Encantats de Begues. 

Dissabte 25 de juliol de 2020
Al llarg del matí
La Ferla té ganes de gresca i passejarà 
pels carrers de Begues.
Organitza: Cuca Fera i diables de Begues.

12.00 h
Ofici solemne de Festa Major a la 
Parròquia Sant Cristòfol. En acabat, benedicció 
de cotxes al carrer Ferran Muñoz.

18:00 h
Trivial de Begues a través de la plataforma 
Kahoot. 
Per poder rebre les indicacions per participar, cal 
inscripció prèvia, enviant correu electrònic a centre-
destudisbeguetans@gmail.com indicant els noms dels 
membres del grup, màxim tres persones. Data límit 
d'inscripció: el mateix dia a les 17:00h. 
Organitza: Centre d’Estudis Beguetans.
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A Beguesestem de
Festa Major!

enGalanar
finestres i balcons

aquesta festa major diferent el
comerç de begues et convida a

Ajuntament
de Begues

Participa a la campanya
Comprant a Begues,
tothom hi guanya!

Un cop hagis completat la targeta, diposita-li a les urnes del sorteig que trobaràs a l’Oficina d’Atenció Ciutadana

(c. Major, 14) o a la Biblioteca La Ginesta (pl. de l’U d’Octubre de 2017) entre el 20 i el 23 de juliol (ambdós inclosos).

Les 200 primeres persones obtindreu de regal un domàs de la Festa Major per penjar al vostre balcó.

I entre totes les targetes sortejarem diversos premis! 

Les dades personals facilitades en aquesta targeta s’utilitzaran únicament per a contactar amb la persona guanyadora i comunicar-li el resultat del sorteig. Un cop 

finalitzat el mateix, les targetes es destruiran de forma segura, sense que les dades personals facilitades passin a formar part de cap base de dades de caràcter permanent.

A Begues seguim apostant pel comerç de proximitat, ara encara més que mai!

Els establiments participants en la campanya estan agrupats en quatre colors diferents. Els identificaràs amb

un cartell a l’aparador amb el color corresponent (consulta la relació completa a begues.cat)

Compra en 4 establiments diferents, un de cada color, i participaràs en el sorteig de nombrosos regals.

Comprant a Begues, 

tothom hi gUanya!

Ajuntament

de Begues
Nom i Cognoms

Telèfon

Diposita les teves targetes de fidelització a les urnes de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Cal Pere Vell)
o de la Biblioteca La Ginesta del 20 al 23 de juliol. 

Les 200 primeres persones s’emportaran de regal un domàs de la Festa Major. I entre totes les butlletes se 
sortejaran vals de compra, regals i experiències locals. 


