
 

 

Comissió de Cultura 
15 de novembre de 2017 

A les 18.30 hores  

A l’aula polivalent del Centre Cívic 
Assistents:  

 
 

Begues & Ball  
Centre d’estudis Beguetans 

El Colomar - Montse 
Grup Sardanista – Esther, Assumpció 

Òmniun Cultural Begues - Jordi 
Cipag – Manel Edo 

Gegants Begues – Àlex Requena , Jordi 
Els Encantats de Begues – Satur Herraiz 

639 Associació juvenil – Aniol Clavé 
Amics del cavall de Begues – Rosa Mª  Badia 

Amics Francocatalans de Begues – Antoni Peñalber 

 

1- Lectura i aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta per unanimitat  

 

2- Programa de Nadal 

Repassem els actes de la programació de Nadal. 

Afegim els actes següents: 
Iniciem les visites regulars a la cova de Can Sadurní. Primerament, ell 

tercer dissabte dels mesos de  novembre, desembre i gener. A partir 
del febrer serà cada primer diumenge de mes i cada tercer dissabte 

de mes.  

 
La visita guiada sobre l’exposició  Quan les pedres parlen es farà el  

24 de novembre a les 18.00 h. Es farà extensible a les entitats i 
altres col·lectius que n’han manifestat interès. 

 
 II Quina Encantada, dia 23 de desembre a les 19 h a l’Escorxador 

 Festa de Cap d’any Encantada, 31 de desembre, 01 h a l’Escorxador. 
 

3- Festa Major d’hivern 

Es comenta el programa de la Festa Major d’hivern 



 

La cercavila del diumenge es concentrarà davant de l’Ajuntament. La 

colla castellera farà el pilar al balcó de l’Ajuntament. La colla de 
gegants i capgrossos i la colla castellera es coordinaran per acordar 

els detalls de la cercavila. 

 
4- Altres 

El 2 de desembre els Amics Francocatalans celebren els seus 10 anys. 
 

 
1 – Es farà un homenatge als primers organitzadors de l’entitat 

2 – Dinar de germanor  
3 – Assemblea anual 

 
El dia 2 de desembre hi haurà Nit de ball, al Club de Begues. 

Organitza Begues & Ball. 
 

25 anys – Celebració El Colomar. 
El dia 21 de gener es farà portes obertes del Colomar i un pica-pica 

en acabar la cercavila de Festa Major. 
 

L’any vinent es celebren els 40 anys de Cipag. 

 


