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1. Valoració Festa Major d’hivern 

 

En general es valoren positivament la majoria dels actes.  

Els actes de divendres dia 20 de gener van estar marcats pel mal 
temps i la pluja. Especialment es comenta que es va agrair que el 

menjar de la sardinada es donés a dintre del pavelló a causa de la 
pluja. 

A la inauguració del camí Ral hi va haver poca gent. El mal temps i la 

pluja van condicionar molt aquest acte. La festa jove, després de la 
sardinada, es valora positivament. 

Els actes de dissabte dia 21 de gener es van veure condicionats 
també per les mateixes condicions climatològiques. Les sardanes es 

van haver de traslladar al poliesportiu de l’escola Sant Cristòfor. Les 
bitlles catalanes es van anul·lar. La xerrada sobre la recuperació del 

castell de l’Eramprunyà va estar bé però hi va anar poca gent. El 
correfoc va anar bé però també amb poc públic. El concert de Please 

de Tribut a U2 va anar força bé. 
 

Els actes de diumenge 22 van ser la cercavila i el concert de la Coral. 
La cercavila es va fer llarga i es fa difícil de compaginar l’actuació dels 

geganters i capgrossos amb els pilars de la colla castellera Els 
Encantats. 

 

El concert de Sant Sebastià  de la Coral Montau va anar bé. 



 

L’entitat Juguem a Begues es presenta a la Comissió de Cultura. 

Comenten que hi ha poca vida cultural i d’oci a Begues i, en concret,  
poca per a la mainada. Destaquen que a la programació cultural del 

Teatre el Goula només hi ha una activitat de teatre familiar i que ho 

troben molt poc. Així mateix opinen que a la programació de Nadal hi 
havia poca oferta cultural infantil. Des de l’Ajuntament s’explica que a 

part de la programació cultural hi ha la programació del cinema 
infantil i la de la biblioteca, entre d’altres. I que per les festes de 

Nadal hi va haver els actes del Caga Tió i l’Home dels nassos, entre 
d’altres. 

Insisteixen que en un poble amb tanta població infantil hauria de 
tenir més polítiques a favor de la infància i el lleure. 

 
S’enceta un debat de treballar més la col·laboració entre les entitats. 

Seria bo trobar una manera de compartir experiències i activitats. Es 
comenta que tot just ha acabat el IV Fòrum educatiu del Projecte 

Educatiu de Begues i el Grup Impulsor n’està elaborant les 
conclusions. Enfortir els lligams entre les entitats és un tema que va 

sortir. S’està a l’espera d’aquestes conclusions. La colla castellera Els 

Encantats aprofita per comentar que està en marxa l’escola de 
castells per a nens i nenes  de 4 i 5 anys en endavant. Els Timbalers 

de Begues també comenten la seva activitat per als més petits. 
 

 

2. Santa Eulàlia i Els Tres Tombs 

El 12 de febrer és la celebració de la festivitat de Santa Eulàlia. 

Aquest any coincideix amb el dia que els Amics del cavall van decidir 
de fer la celebració dels Tres Tombs. Per tant, aquesta vegada no 

s’anirà a l’ermita de Santa Eulàlia i es farà a l’església del poble. En 
acabar es vendran les coques beneïdes i després es farà la celebració  

dels Tres Tombs. 

 
Per començar la festa dels Tres Tombs es fa la trobada i l’esmorzar a 

can Térmens. A les 10.00 és l’esmorzar que valdrà 5 € per a les 
persones que no tinguin a veure amb la desfilada. Aproximadament a 

les 12.00 h s’anirà cap al pont de Can Rigol i cap a la Costeta. A 
l’església es farà la benedicció de tots els animals que hi assisteixin. 

 
 

 
 

 



 

3. Carnestoltes 

Des de l’Ajuntament es demana col·laboració a les entitats per fer el 
pregó de Carnestoltes. De moment no surt ningú. Estem a l’espera 

que sorgeixi alguna entitat voluntària. 
El jurat estarà format pel Colomar, Begues i Ball i un membre de 

l’Ajuntament. Hi ha entitats que s’ho estan pensat i ja ens faran 
arribar si volen formar-ne part o no. 

 
 

4. Altres 

El Centre d’Estudis Beguetans comenta que el dia 22 de febrer 
començaran les excavacions arqueològiques al cor de l’ermita de 

Santa Eulàlia. Potser per a l’any vinent es podria fer alguna visita 
guiada aprofitant la festa del most a Santa Eulàlia. 

 

Algunes entitats manifesten la seva disconformitat en el 
procediment que hi ha establert perquè les activitats organitzades 

per les entitats es difonguin des dels mitjans municipals. Des de 
l’Ajuntament es recorda el procediment establert a la guia d’ acollida 

d’entitats de Begues. Es recorda que el correu on s’ha de fer arribar 
les informacions per a la pàgina web i butlletí municipal des de l’àrea 

de Cultura és begues.cultura@begues.cat. 
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