
 

Comissió de Cultura 

3 de maig de 2017 
Aula polivalent a les 18.30h 

 

Assistents:  
Begues&Ball- Berni 

CEB i CIPAG- Elicínia Fierro 
CEB- Anna Mª Boj 

Òmnium Cultural – Alfred Dot 
Òmnium Cultural – Jordi Vicente 

Castellers de Begues – Satur Herraiz 
El Colomar- Montse Sánchez 

Juguem a Begues – Montse Tura 
Laura Granados 

Teresa Jardí 
 

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

Aprovada 

 

2. Aplec de Bruguers 

Passem el programa de l’Aplec per consensuar-lo entre totes les 

entitats. Cap el 15 de maig s’ha de passar a la regidoria de cultura 

el nombre de tiquets per la botifarrada que necessitin les entitats 

que hi participin. 

 

3. Revetlla de Sant Joan. 

Repassem el programa de l’any passat. Es comenta que l’any 

passat hi va haver poca participació infantil tot i que amb l’escola 

Sant Cristòfor es va fer un treball per a aquesta diada. 

Òmnium organitzarà el sopar com sempre. 

La participació l’any passat va minvar. Els Clubs de futbol i de 

Bàsquet no hi van participar. 

Amb Juguem a Begues podem comptar perquè esperin la Flama a 

l’Ajuntament. 

La Berta i la Txell porten el tema dels maleficis i bruixeria. Volen 

fer actes previs a Sant Joan. 



 

Afegirem  Juguem a Begues a la convocatòria específica que es 

farà per preparar la revetlla. Repassarem la llista de les persones 

convocades amb el Jordi Vicente i l’actualitzarem. 

 

 

4. Termini per al tancament dels actes que s’han de incloure 

al programa de la Festa Major. 

El dia 31 de maig és el termini per enviar els actes que hagin de 

figurar al programa de la Festa Major. 

Els Castellers demanen voluntariat per a la Trobada Castellera del 

juliol. El 13 de maig faran una quina per tal de captar voluntaris 

per aquest acte. 

Begues&Ball no faran balls ni juliol ni agost. 

 

5. Programa Viu el Parc 

Termini per presentar activitats també serà el 31 de maig. 

 

6. Valoració dels actes de Sant Jordi 

La revetlla literària va tenir molta participació i molt èxit. 

S’agraeix la implicació de les entitats en aquest acte.  

L’acte de la Coral Montau va anar molt bé. La Satur Herraiz va 

ser la guanyadora del concurs del cartell de la Festa Major 2017 

Estem contents de tornar a comptar amb l’acte poeticomusical 

que tradicionalment organitza la Coral. 

Els actes de diumenge organitzats per Òmnium al Passeig, 

juntament amb les paradetes de Sant Jordi, també van anar molt 

bé. 

 

7. Altres 

El dia 27 de maig es farà un pilar de castells per a la cloenda del 
Fòrum de l’Espluga. 

 
 


