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Excusen la seva assistència:Ester Gil del Grup Sardanista de Begues  
 

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

 

La colla castellera Els Encantats de Begues havia fet arribar per 

escrit a la Regidoria de Cultura una esmena a l’acta de la reunió 

anterior. Concretament es tractava de suprimir de l’acta aquesta 

frase: “Els nens i nenes dels Geganters tenien molt de fred quan 

havien d’esperar per l’actuació dels castellers” 

Pep Vila comenta que feia fred per a tothom, no només pels 

geganters. 

La Regidora de Cultura pregunta si la comissió està d’acord en 

treure aquesta frase de l’acta i s’aprova per unanimitat rectificar 

l’acta. 

 

 

 



 

2. Valoracions de Carnestoltes i Santa Eulàlia i Tres Tombs. 

 

Carnestoltes 

Aquest any s’ha intentat ser més puntuals i complir els horaris 

establerts. Tot i així es comenta que no és viable fer la rua en 

menys de 45 min. Els Timbalers que van davant de la rua 

agrairien aquest temps que és necessari per a arribar al 

poliesportiu. Quedem que refarem els horaris amb aquest punt 

de vista més realista. 

S’apunta la possibilitat de començar amb el pregó mitja hora 

abans, a les 19h. D’aquesta manera hi podrien  participar més 

famílies amb criatures petites. 

L’Encarni Vela explica que es començava a les 19.30h perquè es 

considerava un horari més adient perquè hi pogués participar la 

gent que treballa dissabte a la tarda  i es va considerar que 

començar a les 19.30 h  era un horari més adequat per a tothom. 

Aquesta festa s’ha anat adaptant als recursos disponibles i a les 

demandes de la gent que hi participa. 

La regidora comenta els resultats del concurs de disfresses de 

2017 i que la participació va ser força bona. 

Ens preguntem per què marxa la gent? Encara que s’intenti anar 

molt de pressa en la desfilada i el lliurament de premis, força 

gent se’n va. S’apunta la possibilitat de si el bar posés una barra 

al poliesportiu potser la gent es quedaria més majoritàriament. 

En general ens felicitem de com va anar tot plegat. 

 

Santa Eulàlia 

Aquest any s’ha fet a l’església Sant Cristòfor arran de les obres 

de l’ermita de Santa Eulàlia. Van baixar la mare de Déu a 

l’església. El Colomar va fer-li un vestit molt bonic a la verge. Es 

van vendre les coques beneïdes. 

 

Tres Tombs 

Molta participació de cavalls i carruatges. L’esmorzar va ser a can 

Térmens i va faltar menjar donat la gran afluència de públic. Els 

Amics dels cavalls troben que unir les dues celebracions (Santa 

Eulàlia i els Tres Tombs) és un encert. El que passa és que la 



 

celebració de Santa Eulàlia tornarà a l’ermita quan estiguin 

acabades les obres de restauració. Els Tres tombs són inviables 

de fer-los a l’ermita. 

 

3. Pasqua i Caramelles 

Els dies 15 i 16 d’abril  és la celebració de les Caramelles. 
Dissabte 15 pels carrers del poble i diumenge 16 a la sortida de 

missa. Ja estan assajant de valent. El dia 23 d’abril tenen una 
sortida fora de Begues. 

 

4. Convenis Petit Casal 

La regidora explica que El Petit Casal ja s’ha posat en marxa. Hi 

han anat les entitats Centre d’Estudis Beguetans (CEB), el 
Col·lectiu per a la Investigació de la Prehistòria i Història Antiga 

de Begues (CIPAG) i el Centre Excursionista de Begues. També 
s’hi ha ubicat Ràdio Begues. S’explica que hi ha una aula, d’uns 

36 m2 aproximadament, que es podrà fer servir per part de les 

entitats, un cop formalitzada la sol·licitud. També s’informa que 
hi haurà una biblioteca especialitzada en temes de patrimoni, 

natura, etc.  conjunta de les tres entitats. 
 

Així mateix, s’informa que s’ha signat una addenda amb l’entitat 
Juguem a Begues per a l’ús d’una sala a les dependències 

adjudicades al Colomar. Juguem a Begues explica  que són una 
entitat molt jove, amb els objectius de fomentar el joc en 

família. Com a entitat van fer una festa de Carnestoltes a 
l’Escorxador ja que els horaris de la rua i ball de la festa de 

Carnestoltes no eren adequats per als nens i nenes més petits. 
 

5. Altres 

Sant Jordi aquest any  cau en diumenge. Òmnium Cultural no 

farà els Jocs Florals aquest any i es convocaran cada dos anys. 

Estan pensant de proposar alguna presentació de llibre. Decidim 

de posar un escenari al passeig de l’Església amb equip de so i 

fomentar lectures espontànies per part del públic assistent. 

També es comenta que el dia 21 d’abril la Biblioteca La Ginesta 

organitza la seva tradicional Revetlla literària. 

Aquest any, en caure en diumenge, l’ AMPA Sant Cristòfor no 

organitzarà la parada de llibres. 



 

L’Àlex Requena, com a president dels Geganters de Begues, 

explica que el dia 27 de maig es farà la celebració dels 10 anys 

dels gegants nous. S’han convidat 10 colles per assistir a aquest 

acte que es farà al passeig de l’Església. 

Elicínia Fierro, com a membre del Centre d’Estudis Beguetans 

explica els Fòrums de l’Espluga, que estan previstos per al mes 

de maig, a la terrassa de la cova de can Sadurní i el 27 de maig, 

es farà la cloenda al Goula. 

Pep Vila de la colla castellera Els Encantats explica que per Festa 

Major d’estiu es convida a la colla Jove de Xiquets de Valls amb 

el propòsit de fer castells de nou. El dia 26 de març se celebrarà 

l’aniversari de la colla. L’1 de novembre es farà a Begues la 

trobada de colles castelleres del Baix Llobregat. 

Anna Boj pregunta quin és el motiu pel qual la Jornades de 

lectura en veu alta s’han organitzat al matí per part de la 

biblioteca.  

Es pregunta si es pot posar l’adreça de la seu social al centre 

cívic i es respon que sí. 

Es pregunta també si es podrà utilitzar l’aula de cal Pere Vell i es 

respon que sí. 

Finalment, s’insisteix en la manera de fer arribar a l’Ajuntament 

els actes que s’organitzen des de les entitats. En el cas de les 

entitats culturals és begues.cultura@begues.cat 
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