
	

 

Acta de la Comissió de Cultura 
10 d’octubre de 2018 
A les 18.30h 
A l’Aula polivalent  del Centre Cívic 
 
Assistents:   
Coral Montau - Sònia Guillamon 
Coral Montau - Antoni-Joan Pons 
ACB (Amics Cavalls Begues) - Xavier Caballero 
Òmnium - Alfred Dot 
Òmnium - Josep M. Mateu 
Timbalers - Joan Hernández 
Timbalers - Espe Oviedo 
Encantats - Ivan C. Mila 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
Es fa un resum de l’acta anterior. En Joan Hernández dels 
Timbalers comenta que el correfoc, segons el seu parer, va 
anar més bé que mai. A l’acta s’havia comentat que el correfoc 
havia dispersat bastant els assistents pel fet de no anar junts 
tota l’estona (diables i timbalers). 
A l’acta hi ha un error en la data de la ruta del carst (dia 19 
d’octubre i ha de dir 14 d’octubre ) 
La Coral demana que al concert de l’Asún Guallar del Juliol 
musical s’afegeixi que hi va haver poca gent perquè hi havia 
una manifestació a Barcelona. 
Queda aprovada amb aquests esmenes. 

 
2. Festa del Most i inauguració de l’ermita de Santa Eulàlia. 

S’explica l’escaleta del cap de setmana del 20 i 21 d’octubre. 
El dia 21 d’octubre es fa la inauguració de les restauració de les 
obres de l’ermita de Santa Eulàlia. Hi haurà la presència del 
president de la Diputació, Sr. Marc Castells. 
Les coques es vendran a 2€. Es comenten, també, els actes del 
dia 20 d’octubre. 
Cal preveure que s’ha de connectar el teclat pel cant coral. 
 



	

 
3. Programació de Nadal 2018. 

Es repassen els actes de Nadal. Es demana a les entitats que 
passin els actes previstos per part seva. 
 
 

4. Festa Major d’hivern 2019. 
Es repassen els actes previstos de la Festa Major d’hivern. 
 
 

5. Dictat popular català. 
Es comenten les bases del Dictat Català que s’ha organitzat per 
commemorar 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra.  
Els premis són importants per tal que força gent s’engresqui a 
participar d’aquesta activitat. 
 
 

6. Poesia als parcs. 
S’explica l’acte que es farà el dia 28 d’octubre al vestíbul del 
CC. 
 
 

7. Liceu al territori. 
S’ha anul·lat la xerrada per falta d’interessats en assistir a la 
xerrada i a l’òpera.  
 

8. Altres. 
Òmnium comenta que el dia 24 de novembre es fa la projecció 
VOC, curts en català a l’Escorxador. 
Es fa la pregunta de com estan organitzats les festes joves de 
la Festa major d’hivern. En Josep M. Mateu comenta que, 
segons la seva opinió,  en aquestes festes hi falten mesures de 
seguretat i control. 
 


