
 

 
Acta Comissió de Cultura 
14 de febrer de 2018  
a les 18:30h 
a l’Aula polivalent  del Centre Cívic 
 
 
Assistents : 
El Colomar- Rosa Campmany 
Amics Franco Catalans- Antoni Peñalver 
Coral Montau- Sònia Guillamón 
Coral Montau- Ana Vargas 
SpaiDart- Xavier Esteve 
Centre d’Estudis Beguetans-  Anna Boj 
CIPAG- Manel Edo 
Begues&Ball- Encarna Vela 
Òmnium- Alfred Dot 
Òmnium- Jordi Vicente 
6tres9- Aniol Clavé 
Juguem a Begues- Estela Montalvo 
Els Encantats de Begues- Juan Carlos Milán 
Regidor de Joventut- Jordi Muntanya 
Regidora de Cultura- Laura Granados 
Tècnica de Cultura- Teresa Jardí 
 

1- Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
 

Es llegeix l’acta i s’aprova. 
 

La Sònia de la Coral demana que s’alteri l’ordre del dia ja que tenen 
una reunió més tard i no l’han pogut canviar. 

 
Tractem el punt dels actes de Sant Jordi. 
Acordem  modificar els horaris de diumenge 22 d’abril per tal que els 
dos actes es puguin fer de la millor manera possible. Els Jocs Florals 
es faran a les 11.30h i l’aniversari de la Colla Castellera a les 12.30h. 
Dilluns 23 d’abril també es farà la tradicional cursa de l’ Institut de 
Begues. Caldrà tenir en compte que el 23 d’abril és dilluns i hi ha 
mercat setmanal. Per tant les paradetes s’haurien de posar al c/ 
Major. 

 
2- Valoració de la Festa Major d’hivern, Carnestoltes i Santa 

Eulàlia.  
 



 

Es comenten en general els actes i es destaquen aquets comentaris: 
L’estat dels parcs infantils després de les festes nocturnes queda 
bastant malmès: hi ha vidres, brutícia, etc. El tema del “botellón” és 
complicat tot i que es treballa des de diferents àmbits com ara el Pla 
d’addiccions, 6tres9, Joventut, etc. 

 
L’Estela de Juguem a Begues planteja que es podrien fer campanyes 
de sensibilització per tal de minimitzar aquest impacte.  

 
Es presenten algunes propostes: 

• Fer un reportatge fotogràfic dels espais públics després de les 
festes i fer-ne alguna acció, potser es podrà fer des de 6tres9. 

• Neteges conjuntes dels espais per part de famílies. 
 

Es fa la proposta que les Havaneres de la Sardinada comencin un pèl 
més tard, més o menys quan es menja la coca. 
La cercavila també es valora força bé, tant per les persones que 
assisteixen a aquesta Comissió de Cultura com per als Geganters, 
que han fet arribar una valoració positiva per escrit. S’ha trobat la 
fórmula per a futures cercaviles. Tot i així es comenta que la cercavila 
era una mica pobra quant a afluència de públic i participants. Es 
proposa que es comenti als Timbalers per si hi volguessin participar. 

 
Els 25 anys del Colomar van anar bé. 

  
Carnestoltes. Es comenta la poca afluència de participants. Tot i 
haver augmentat la partida per a la subvenció del Carnestoltes només 
s’hi van apuntar 2 carrosses i 2 comparses. S’apunten diferents 
causes: dificultats econòmiques per fer disfresses, altres actes 
organitzats per entitats el mateix dia, que els que participen del poble 
sempre són els mateixos, saturació d’actes que fa que tantes petites 
coses treguin importància a les activitats més grans..... 

 
L’Encarni de Begues&Ball diu que la gent es queixa per tot. Aquest 
any els horaris s’han respectat molt bé. Apunta també que de cara a 
l’any vinent podem abaixar el nombre d’inscrits a la comparsa (de 10 
a 6 per exemple). 

 
El Jordi Vicente proposa que es podria involucrar el comerç en tota la 
festa del Carnestoltes i recuperar figures tradicionals com el Moixó 
Foguer. 

 
Santa Eulàlia es va fer a l’Església del poble ja que l’ermita està en la 
tercera fase d’obres i va anar molt bé. 



 

 
 

3- Pasqua, Caramelles i Sant Jordi 
 
Les Caramelles seran el dia 31 de març i l’ 1 d’abril. El 8 d’abril van a 
Sant Julia de Vilatorta a la trobada de Cors de Caramelles. 

 
4- Altres. 
 

La Festa dels Tres Tombs serà el 25 de febrer. 
 

La Rosa M. es queixa de com ha anat el procés d’elaboració de la 
pancarta. Comenta que amb les instruccions que l’Ajuntament va 
elaborar no hi constava com havia de ser la pancarta. Ells la van 
elaborar amb pocs mitjans i han hagut de modificar l’elaboració i el 
disseny. A més, no el  podran posar a l’entrada del poble (com 
volien) sinó a la pl. de l’Ateneu. 
Pel que fa a la festa dels Tres Tombs farem un ban municipal amb 
instruccions per al públic i unes recomanacions per a l’organització. 

 
6tres9 comenta que el 17 de març faran un Cinefòrum i demanen 
ajuda per poder tornar a activar el sopar medieval. Òmnium Cultural i 
els Castellers s’hi ofereixen. Els Timbalers, tot i que no hi són, segur 
que també hi volen col·laborar. 

 
El CIPAG comenta que les visites a la cova es van consolidant. També 
estan mirant de preparar una Fira de la Creació Històrica. 

 
El Centre d’Estudis Beguetans, juntament amb Òmnium, prepara una 
caminada per al 15 de juny (els Casals, Avenc de la Ferla, etc).  

 
SpaiDart ha començat a assajar una nova obra.    


