
	

 

Acta Comissió de Cultura 
10 de gener de 2018 
A les 18.30h 
Al Centre Cívic el Roure 
 
 
Assistents: 
Begues i Ball, Encarna Vela 
El Colomar, Montse Sanchez 
Coral Montau, Sònia Guillamon i Ana Vargas 
Grup sardanista, Ester Gil  
Òmnium cultural, Alfred Dot i Jordi Vicente 
Timbalers de Begues, Joan Hernandez i Espe Oviedo 
Centre estudis beguetans, Anna Boj 
Encantats de Begues, Juán Carlos Milán 
Juguem a Begues, Montserrat Tura 
Amics franco-catalans, Antoni Peñalver 
Amics dels cavalls, Rosa Badia 
Regidora de cultura, Laura Granados 
 
1-Lectura i aprovació de l’acta: 
 
S’aprova per unanimitat 
 
2- Sta.Eulàlia: 
 
El dia 11 de febrer a les 12h, tenim la celebració de Sta.Eulàlia. 
Valorem si fem la celebració a l’ermita o a l’església de St.Cristòfor 
com l’any passat.  

L’any passat, quan ho vam fer a l’església de St.Cristòfor, ens van 
coincidir amb la festivitat amb els Tres Tombs i va quedar tot molt 
lluït. Va estar bé que coincidissin ambdues celebracions. Se m’ha 
comentat que potser hauríem de fer-ho així en futures edicions però 
quan l’ermita estigui arreglada no podrà ser  perquè els carruatges no 
tenen un accés fàcil fins al turó. A més, no fer-ho a l’ermita seria 
distorsionar la tradició arrelada. 



	

 

La tradició és celebrar-ho a l’ermita però està previst que s’iniciin una 
altra vegada les obres cap al febrer. Intentarem fer-la a l’ermita i, si 
cal, posposarem les obres uns dies. 

En acabar la missa, el mossén beneeix coques que les 
administradores reparteixen a 2€ la coca beneïda. 

3-Tres Tombs: 

Comença el diumenge 25 de febrer. L’any passat la benedicció dels 
animals va ser a les 12’45h davant de l’església, aquest any la farem 
a les 13h. La Rosa Badia ja ha parlat amb el rector. 
L’entitat d’amics del cavall col.laboraran amb els mateixos carros que 
l’any passat com a mínim: 80 cavalls i 4 carruatges. La majoria de 
genets van venir muntats i venien de Sant Climent, Torrelles, Gavà i 
Olesa. 
Aquest any, a més a més, tindrem la novetat que vindrà el carro de 
la Damm. 
 
Prèviament, cap a les 10h es fa un esmorzar a can Térmens (l’any 
passat també va venir molta gent i quedà escàs). 
Aquest any també es farà a can Térmens. 
 

4-Carnestoltes: 

S’iniciarà el dissabte 10 de febrer amb l’aplec de comparses i 
carrosses davant de l’Ajuntament per tal d’escoltar el pregó. Tot 
plegat comença a les 19’30h, dialoguem sobre la possibilitat de 
començar abans però finalment ho deixem en el mateix horari.  

En Joan Hernandez diu que el club de bàsquet es torna a animar a fer 
el pregó. 

19’45h. Inici de la rua (desfilada pel c/ Major fins al poliesportiu). Ens 
acompanyaran els timbalers. 

20’30h Arribada al poliesportiu. Desfilada de comparses. Observació i 
deliberació del jurat. Ball. 



	

Voluntaris: per al jurat es presenten: la Montse del Colomar, Encarni 
de Begues i ball (diu que si surt algú més ella no ho farà), l’Ester 
preguntarà a l’Eli de sardanes i en Carlos i en Toni a els Encantats i 
Amics franco catalans. 

De presentadora es torna a presentar la Sara Garcia com a 
voluntària. 

21’15h Lliurament de premis. Es valora la possibilitat de que el bar 
posi barra al poliesportiu amb venda de begudes i entrepans per tal 
de que la gent no marxi.  

22h Continuació del ball fins les 23’15h aprox. 

24h i fins les 3h. Discomòbil Poliesportiu 

Recordar que queda pendent: convocar les bases i fer un mail a les 
escoles per a animar-los. 

5-Altres: 

Repassem els actes de Festa Major i la Montse comenta que el 
Colomar després de la cercavila, cap a les 13h, convidarà a un 
aperitiu a tothom qui ho vulgui per tal de celebrar els 25 anys del 
Colomar. 

També es parla de la regulació de les visites a la cova de can Sadurní. 


