
 

Acta de la Comissió de Cultura 
11 abril de 2018  
a les 18.30h 
Aula Polivalent del Centre Cívic 
 
Assistents: 
Montse Sánchez – El Colomar 
Rafel Buïls- Spaidart 
Antoni Peñalver- Amics Franco catalans 
Joan Hernández- Timbalers 
Alfred Dot i Jordi Vicente- Òmnium 
Anna Boj- CEB 
Manel Edo- CIPAG 
Sònia Guillamón- Coral Montau 
Juan Carlos Millán- Els Encantats de Begues 
Laura Granados- Regidora de Cultura 
Excusa la seva absència Teresa Jardí 
 
1-Lectura i aprovació de l’acta de la darrera reunió: 
Es llegeix i s’aprova 
 
2-Sant Jordi: 
Es repassen els actes de Sant Jordi. Pel que fa al cartell es 
comenta: 

- Que hagués estat bé afegir-hi “i tallers” a l’apartat de 
la revetlla literària. Es troba a faltar afegir, a l’espai 
dels Jocs Florals, Òmnium i Escola de Música. S’acorda 
que ja no som a temps de canviar-ho perquè els 
cartells ja estan en dansa i que s’especificarà en el 
proper butlletí municipal. 

S’han presentat als Jocs Florals 43 treballs en total (l’any 
passat eren uns 90):  
 

- Prosa infantil 1 
- Poesia adolescent (12- 16 anys) 29 



 

- Prosa adolescent 0. 
- Majors de 16 anys: prosa 8 i poesia 5. Hi ha algun 

premi que quedarà desert. 

3-Aplec de Bruguers: 
Tal com vam quedar en la darrera Comissió de Cultura, la 
regidora es va comprometre a trobar una solució per al 
tema de la botifarrada i comenta que: 
 
Fa unes 3 setmanes es va reunir amb l’amo del restaurant 
de Bruguers, Juan Antonio Cartoixà per tal de trobar una 
solució a les cues llargues i assolellades que es fan a l’hora 
de dinar. 
La regidora exposa el que es va acordar en la reunió i troba 
el consens de la Comissió: 
 
Els cambrers, a partir del moment en què els tècnics 
corresponents donin l’avís, quan acabin els castellers (cap a 
les 14’30h), se’ls avisarà i seran els qui pujaran unes 
safates per les escales amb les mongetes, les botifarres i 
l’all i oli i deixaran les safates distribuïdes per les taules 
segons indiquin els tècnics amb les pales per servir. Més o 
menys surt a 30 racions per safata. Cada safata portarà 
com a mínim dues pales per servir. 
Els plats, coberts i pa estaran ja preparats sobre les taules 
corresponents. 
Des de la Comissió es comenta de no deixar el pa a ple sol i 
que estigui  al restaurant i pujar-lo uns encarregats, perquè 
podria quedar massa estovat.   
Només es faran cues per anar a buscar les begudes a la 
barra. Se servirà la beguda amb el got corresponent, si cal. 
La beguda anirà amb el tiquet. 
 
A les entitats que pertoca heu de: 

- Fer una llista del total de persones que es queden a 
dinar. 



 

  - Buscar voluntaris de cada entitat per tal de servir el 
menjar. 
Hem acordat que la Teresa enviarà correu recordant-ho i 
informant sobre el preu dels tiquets (9.90€ IVA inclòs), 
informant si hi haurà patates i beguda com altres vegades i 
donant la llista de l’ordre en que cantaran les 3 corals. 
 
4-Festa Major d’estiu: 
S’explica que aquest any serà llarga, començarà dijous 19 
amb les penyes i acabarà dimecres 25. Repassem les 
activitats i acordem: 
El concert del dia 20 acostuma a venir poca gent. Les 
persones de les penyes es queden allà i no baixen. Farem 
un concert per a un públic a partir de 40 anys. 
 
El Trivial el volen seguir fent al Petit Casal però amb aire 
condicionat i micròfon. L’any passat va venir més gent. 
Volen fer-lo el dia 14 en comptes del dia de festa major. Es 
mirarà la disponibilitat de calendari i se’ls hi comunicarà. 
 
El dia 22, a l’esmorzar del gegant Martí, en la publicitat hi 
hem de posar dos horaris: a les 9h trobada amb el gegant 
Martí a........(el lloc)/ a les 10h esmorzar a l’Escorxador. 
 
Es comenta que la idea de portar els Chanclettes el 22 de 
juliol està molt bé. S’intentarà. 
 
Dimarts 24, es parla de que la Holli Fest estaria millor fer-la 
a la pl. de l’Ateneu, però la regidora diu que hi ha hagut 
queixes de veïns pel que fa a les pintures i també està bé 
deixar descansar del soroll aquella zona. Es posa en dubte 
la idoneïtat de fer-ho a la zona de penyes quan farà 2 dies 
que les penyes ja hauran acabat. 
 
Pel que fa als focs d’artifici del dia 25, part de la Comissió 
proposa fer els focs abans de les havaneres, ja que hi ha 



 

molts infants que no els poden gaudir perquè a les 00h són 
al llit. Es valorarà. 
 
5-Altres: 
En Jordi Vicente diu que la passejada organitzada per CEB-
Òmnium es va posposar per pluja i es farà el 19 de maig. 
 
Se’ns informa que el sopar medieval del 28 de juliol rep el 
recolzament i ajut de coordinació de diverses entitats que 
s’han posat en contacte amb el 639: Òmnium, CEB, 
timbalers, Encantats... 
 
En Juan Carlos informa que el dissabte 9 de juny faran una 
trobada de la Baronia de l’Erampunyà al Mur amb les colles 
de: Viladecans, Castelldefels, Gavà i Begues. Informa que 
tenien pensat fer un pica pica al Mur, però que intentaran 
anar al Tapatast i així col·laborar en l’acte. 
 
 
  
  
 
 
  
 
 


