
 

Acta de la Comissió de Cultura  
2 de maig de 2018 
A les 18.30h 
A l’Aula polivalent del Centre Cívic 
 
Assistents: 

Montse Tura- Juguem a Begues 
Estela Montalvo- Juguem a Begues 
Alex Requena-Geganters de Begues 
Ana Vargas- Coral Montau 
Sonia Guillamon- Coral Montau 
Manel Edo- Cipag 
Anna M. Boj- CEB 
Alfred Dot- Òmnium 
Montse Sánchez- El Colomar 
Ester Gil- Grup Sardanista 
Antoni Peñalver- Amics Francocatalans 
Laura Granados 
Teresa Jardí 

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

Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió anterior. 
 

2. Aplec de Bruguers: 
Es comenten els aspectes organitzatius de l’Aplec. Aquest any 
serem força més a dinar: 

    
• CORAL   70 
• CASTELLERS  60 
• SARDANES   12 
• GEGANTERS  26 
• BRIGADA   5 
• TERESA   1 
• METROPOST  2 
• MOSSEN   1 

TOTAL   177 
 
Caldrà veure si hi ha espai per tothom (amb cadires i taules). 
L’Ester Gil pregunta  si les persones de Gavà que pugen a 
compartir el dia amb el grup Sardanista podran compartir 
espai. Quedem que ens dirà el nombre de gent que seran. 
També queda pendent l’ordre de l’actuació de les corals. 

3. Revetlla de Sant Joan: 



 

Parlem una mica dels actes que nodriran la Revetlla de Sant 
Joan: El 15 de juny hi haurà el sopar de bruixes al Mur per a 
les persones que vulguin participar del ball de bruixes, la 
recollida d’herbes remeieres, el sopar de revetlla, etc. Òmniun 
ens passarà les dades i hores d’aquets actes. 
 

4. Termini per al tancament dels actes que s’han d’incloure 
al programa de la Festa Major: 
El termini per fer arribar les inscripcions dels actes de la Festa 
Major 2018 és el 31 de maig. La informació haurà de constar 
de les dades següents: 

- Nom de l’activitat 
- Dia i hora 
- Lloc 
- Organitza 
- Fotografia (opcional) 

 
5. Programa Viu el Parc: actes organitzats per les entitats 

durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 
2018 
El termini per fer arribar els actes culturals que es duran a 
terme del 15 de setembre al 15 de desembre per incloure en el 
programa Viu el Parc és el 31 de maig de 2018. 
 

6. Valoració dels actes de Sant Jordi: 
Bona valoració en general dels actes de Sant Jordi, es comenta 
que el teatre familiar del dia 21 d’abril va ser un fracàs i que el 
lliurament de premis d’Òmnium va ser una llàstima que no s’hi 
presentés cap premiat. 
 

7. Let’s clean up Europe 
És una acció de neteja que es farà al Pi Gros el dia 12 de maig. 
 

8. Altres: 
Projecte de Cultura emprenedora a les escoles. Durant tot el 
curs s’ha estat treballant amb els infants a aprendre a fer una 
cooperativa.  
     
El 6 de maig és fa la Fira d’artesania, hi haurà el Concurs de 
pintura ràpida i un taller del Colomar. 
 

El 27 de maig de 10.00h a 14.00h és el Dia Internacional del 
Joc a la pl. Camilo Riu. Organitza Juguem a Begues. 
 



 

Manel Edo comenta que l’1 de juny és el dia de 
l’associacionisme cultural (oficialment és el dia 4 de juny). 
Estaria bé fer alguna cosa conjuntament entre entitats, com a 
CIPAG preparen una visita gratuïta a la cova. 

  
Els Amics Francocatalans tenen dubtes de quan planificar 
l’òpera que fan normalment, potser la faran al setembre. 

 
 Finalment els focs d’artifici seran com sempre. 


