
 

Comissió de Cultura 

11 d’octubre de 2017 
A les 18.30 hores  

A l’aula polivalent del Centre Cívic 

Assistents:  
 

 
Sònia Guillamón i Ana vargas- Machuca(Coral Montau) 

Satur Herraiz García (Encantats de Begues) 
Manel Edo (CIPAG i CEB) 

Jordi Vicente i Alfred Dot (Òmnium) 
Montse Sánchez i Rosa Campmany (El Colomar) 

Mercè Paucirerol (SpaiDart) 
 

1- Lectura i aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta de la reunió anterior  

 

2- Valoració Festa Major d’estiu 

Fa força dies de la Festa major d’estiu però en general es valora que 

va anar força bé. 
La Coral comenta que l’any vinent es courà la carn a les barbacoes de 

l’Escorxador per al Gegant Martí. D’aquesta manera serà més senzill i 
no caldrà demanar permisos per fer foc. 

Els Castellers comenten que els va arribar tard el material per al 
muntatge del dinar al poliesportiu. El motiu d’això és que el material 

s’havia de desmuntar d’altres llocs i traslladar-lo. Durant la Festa 
Major la brigada té molta feina. 

El lloc d’enguany de la Festa Holly (la zona de penyes) potser no va 
agradar tant con el primer any. 

 

3- Festa del Most 

El dia 14 d’octubre hi ha el Tast de Vins i la Mostra gastronòmica a la 
Camilo Riu amb la tradicional trepitjada de raïm. 

El dia 15 d’octubre hi ha les sardanes a les 11.00 hores a l’Ermita de 
Santa Eulàlia i la missa a les 13.00 hores amb les tradicionals coques 

beneïdes. 
El Manel Edo del CIPAG expressa una queixa sobre el camp de treball. 

Aquest any no han pogut anar a la piscina gratuïtament, com ho feien 
altres anys. Troba que és injust ja que sempre se’ls havia donat 

entrada gratuïta. La regidora diu que es va acordar d’aquesta manera 



 

des de l’equip de govern i que se’ls va fer un preu molt assequible. 

Des dels castellers es comenta que els va passar un cas similar amb 
els ajudants de cuina de la Trobada castellera de l’estiu. 

 
4- Trobada castellera del Baix Llobregat 

El dia 1 de novembre es farà la Trobada Castellera del Baix Llobregat. 

Hi participaran 10 colles. L’actuació es farà al pati de l’escola Sant 
Cristòfor. Al Carrer Mossèn Cinto Verdaguer es posaran carpes per tal  

que les colles convidades hi exposin el seu material. L’entrevista amb 
alguns caps de colla s’ha enregistrat avui i no se sap quan es farà la 

xerrada sobre El fet casteller, present, passat i futur. El dinar es farà 
al poliesportiu (unes 800 persones). 

 
5- Programació de Nadal 2017 

Repassem els actes que ja hi ha programats i demanem que s’acabin 
de concretar. 

 
6- Begues ciutat amiga de la infància 

És un segell que concedeix Unicef a les poblacions que fan activitats 
per als infants. Hi ha dos requisits per tal  que ens el concedeixin: 

Tenir un Consell d’Infants i un Pla d’Infància. El primer ja el tenim i el 
segon s’elaborarà amb l’ajut d’un tècnic d’educació que es posarà en 

contacte amb les entitats per obtenir informació. 
 

7- Altres 

La Coral Montau insisteix que no rep el butlletí electrònic. 

Del 9 de novembre al 17 de desembre el CIPAG organitza l’exposició 
Quan les pedres parlen al vestíbul del Centre Cívic. Hi passaran totes 

les escoles de Begues i l’ Institut. El Manel Edo ofereix a les entitats 

una visita guiada. També caldria fer-ne una inauguració i s’apunta el 
dia 10 de novembre com a una possible data. 

Quan tinguem tota la informació ho farem arribar a totes les entitats. 
Òmnium Cultural (conjuntament amb d’altres entitats) ens explica 

que el 19 de novembre es farà un acte: Vida, Cançons i poesia dels 
pastorets de cabres i ovelles a l’entorn de la masia de Mas Roig. 

El CIPAG comenta que les xerrades d’història dels primers divendres 
de mes van endavant i ja s’han programat les de l’any vinent. 

Òmnium Cultural continua amb el projecte de Danses populars un 
divendres al mes.  



 

SpaiDart ens presenta l’obra de teatre Pel davant i pel darrere que 

estan a punt d’estrenar. 
Es comenta molt per sobre el calendari de la Festa Major d’Hivern. La 

Coral Montau farà el concert de Sant Sebastià el dia 21 de gener a la 

tarda. 
 

 
 


