
 

 
Acta Comissió de Cultura 
12 de setembre de 2018 
A les 18.30h 
A l’Aula polivalent del Centre Cívic 
 
 
Assistents: 
Josep M. Mateu - Òmnium  Cultural 
Alfred Dot - Òmnium Cultural 
Ana M. Boj - Centre Estudis Beguetans  
Manel Edo - CIPAG 
Flor Rey - Coral Montau  
Susana Berga - El Colomar  
Teresa Bubí - El Colomar  
Teresa Jardí – Tècnica de Cultura 
Laura Granados – Regidora de Cutura 
 
 
Temes a tractar: 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior: 
S’aprova l’acta de la reunió anterior  
 

2. Valoració de la festa major d’estiu 2018 
• Es comenta que el Trivial va coincidir amb una manifestació 

i aquest fet va poder condicionar la poca assistència que hi 
va haver. En canvi, a la visita a la cova hi va haver molta 
gent (118 visitants). És difícil repartir la gent en torns; per 
a properes ocasions hem de pensar la manera de fer-ho 
millor per tal que les persones es puguin repartir en grups. 

• Es comenta el tema de la taquilla inversa dels espectacles 
Brots i The Chanclettes i hi ha diferents opinions, encara 
que coincidim en què va presentar problemes logístics. 

• En el Correfoc, la Cuca Fera i els Timbalers es van separar 
al passeig de l’església i això va fer que el correfoc es 
dispersés una mica. En Joan Hernández no comparteix 
aquest parer, tal com hem sabut després, ja que no va 
poder assistir a la reunió. Ell té la opinió que el Correfoc va 
anar més bé que mai. 

• El pilar de la Cercavila Popular va quedar deslluït ja que la 
major part de les persones no es desplacen a l’Ajuntament. 

• El concert de la Coral Montau va anar bé. 



 

• El juliol musical de l’Asun Guallar hi va haver poca gent, que 
segurament va ser degut a que hi havia una manifestació a 
Barcelona al mateix temps del concert. 

• El so del Holi  Festival va ser bastant dolent i hi va haver 
una mica de desconcert amb el grup que va arribar tard. 

• A l’arrossada de la Festa Major hi ha algun tram que hi toca 
força el sol. S’ha de mirar de quina manera es pot 
solucionar.  

 
 

3. Programa de la visita de la delegació d’Orozko en el 
marc del projecte Tribut a Blas de Otero. 
Explicació dels actes de la visita de l’Ajuntament d’Orozko amb 
motiu del tribut a Blas Otero. 
 

4. Inici de la programació cultural del teatre El Goula. 
S’explica la programació de setembre - desembre 2018 

 
 

5. Mostra d’entitats i fira d’artesania 
Es comenta que es farà el dia 30 de setembre de 2018 i que 
dimecres 19 de setembre hi ha la reunió informativa. 
 

6. Altres: 
El Manel Edo explica l’itinerari de la ruta del Carst que es farà el 
dia 14 d’octubre. 
La idea és explicar el carst  de forma completa (avencs, 
rasclers, dolines etc.), fins i tot es tocarà l’economia de les 
zones calcàries. 
Aquesta primera visita serà institucional i les properes visites es 
volen fer un cop al mes. L’aforament serà limitat a 15 o 20 
persones. 

 
També es comenta el projecte del Tasta’m el 7 d’octubre 
(organitzat per la regidoria de Turisme). 


