
 

Comissió de Cultura 

14 de juny de 2017 
Aula polivalent a les 18.30h 

 

Assistents:  
CEB i CIPAG- Elicínia Fierro Milà 

Òmnium Cultural- Alfred Dot 
Òmnium Cultural- Jordi Vicente 

Colla Castellera Els Encantats- Satur Herraiz 
El Colomar- Montse Sánchez 

Coral Montau- Ana Vargas Machuca 
Club Ciclista- Josep Mª Rodrigo 

SpaiDart- Xavier Esteve 
Timbalers- Espe 

Timbalers- Carmen Hernández 
Coral Montau- Sònia Guillamón 

Amics Franco-Catalans- Antoni Peñalver 
Laura Granados 

Teresa Jardí 

 
1. Valoració  i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

S’ aprova per unanimitat 

 

2. Revetlla de Sant Joan i Actes d ela Flama del Canigó. 

Es repassa tota l’organització: 

 

- El sopar de bruixes al Mur serà el dia 17/06/2017 a les 20.30h. 
- Diumenge 18 de juny a les 9.00h recollida de plantes 

remeieres. Es repassen les necessitats pel taller d’escombres? 
- Pel sopar popular es necessiten rotllos blancs per folrar les 

taules. 
D’11.30h a 14.30h es vendran els tiquets a 1€ (que després es 

retornarà) 
- A les 17.00h es farà la sortida dels ciclistes de Begues des del 

Passeig de l’Església. 
Cal comprovar el quinqué d’Òmnium a veure si és més segur. 

L’ speaker serà el Bernat Dolz. 
Els Timbalers no poden venir. 

La llenya per a la foguera es deixarà a Cal Sacaire i la brigada la 
traslladarà el mateix dia al matí a la parada de taxis. 



 

L’Esther Poses llegirà el  manifest d’Òmniun  i la Font de poemes 

recitarà dos poemes. 
 

- A les23.30h Maleficis, bruixeria i encesa de la foguera. 

 -A les 00.00h Ball de revetlla. 
 

Els Castellers faran un pilar; es proposa que es faci abans de la 
lectura del Manifest. 

  

3. Programació Viu el Parc 

Repassem el programa.  SpaiDart explica la seva proposta d’obra 

de teatre per al mes de novembre: Pel davant i pel darrera.   
Els Timbalers es queixen que si hi ha teatre NO poden assajar. 

S’ha de buscar una solució. 
La Coral Montau explica els Juliols Musicals i demana que es faci 

la mateixa difusió.  

La Comissió de Cultura demana d’estar més informada dels actes 
que s’organitzen al poble. Hi ha la sensació que molta informació 

no arriba al veïnat. 
Comentem que cal esperar el resultat de l’enquesta que s’ha fet 

des de Participació i veure quines mesures en prenen segons les 
opinions expressades. 

L’ Elicínia demana que s’enviïn totes les informacions que arriben 
de  totes les entitats. 

El Butlletí electrònic no arriba a tothom i es demana que s’ enviï 
una mica abans del migdia. 

 

4. Valoració actes passats. 

 

- L’Aplec va anar bé. El ruixat de la tarda va trencar la ballada de 

sardanes. Hi ha gent que es va queixar perquè els castellers de 

Begues i Castelldefels van poder menjar abans que la resta 

d’entitats ja que es va servir la botifarra per a aquestes colles en 

safates grans. 

- El dia 27 de maig van coincidir tres actes: la cloenda del Fòrum 

de l’Espluga, la cloenda de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements 

i la celebració dels 10 anys dels Geganters. Hi va haver alguna 

queixa per això. 

 

 



 

Es repassen els actes propers: 

- L’esmorzar del Gegant Martí cal insistir en què és a les 10.00 

h. A les 9.00 h és la trobada amb ell al barri que s’esculli. Es 

recorda que caldrà demanar permís per a poder fer foc. 

- La Trobada d’estudiosos de l’ Eramprunyà d’enguany es farà a 

Castelldefels (CEB) 

- El 29 de juny comença el camp de treball internacional que 

organitza el CIPAG . Del 15 de juliol al 6 d’agost es duran a 

terme les campanyes d’excavació d’enguany. 


