
 

Comissió de Cultura 

5 d’abril de 2017 
 

Assistents:  

CEB i CIPAG- Elicínia Fierro 
CEB- Anna Mª Boj 

Òmnium Cultural – Alfred Dot 
Òmnium Cultural – Jordi Vicente 

Amics del cavall – Rosa M. Badia 
Castellers de Begues – Satur Herraiz 

El Colomar- Montse Sánchez 
Timbalers de Begues – Joan Hernández 

Timbalers de Begues– Esperanza Oviedo 
Juguem a Begues – Sandra Pastor 

SpaidArt – Rafel Buils 
Amics francocatalans de Begues – Toni Peñalver 

Geganters de Begues – Ramón Lluis 
Coral Montau – Sónia Guillamón 

Grup sardanista – Ester Gil 

Laura Granados 
Teresa Jardí 

 
Excusen la seva absència: Manel Edo de CIPAG 

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

Aprovada 

 

2. Pasqua 

- Dissabte 15: Cantada de Caramelles pels barris del poble. 

- Diumenge 16: Cantada de Caramelles després de missa. 

 

3. Celebració dels 10 anys dels Geganters. 

El Tòfol i l’Eulàlia es van batejar el juliol del 2007, ara farà 10 

anys. Han convidat 10 colles geganteres. 

Es farà la plantada al passeig de l’ Església a la tarda. Hi haurà 

xocolatada per als infants. 

Possible itinerari de la Cercavila: El Raval. 

Els gegants de l’ Orquín es volen arreglar i sortir a la Cercavila. 

Es col·laborarà amb la Coral i que el gegantó Martí pogués també 

ballar amb els altres gegants. 



 

Els fa molta il·lusió que vingui la gegantina Mary Santpere (Poble 

Espanyol) que havia estat molt vinculada a Begues. 

 

4. Actes de Sant Jordi 

S’expliquen els actes. La Sònia de la Coral demana els cartells 

per fer-ne difusió. 

 

5. Aplec de Bruguers 

Castelldefels (organitzador d’ enguany) va proposar de fer un 

Aplec diferent. Al matí Coral i Sardanes i a la tarda Geganters i 

Castellers. Castelldefels volia canviar el dinar per a uns autocars 

que portessin i tornessin  la gent als pobles respectius. Les 

diferents regidories han consultat amb les respectives entitats i 

s’està valorant com quedarà definitivament l’acte. Es comenta 

que la botifarrada és complicada per les moltes cues que genera. 

 

6. Proposta d’actes i calendari de la Festa Major d’estiu 2017 

Es presenta l’esquelet dels actes de la festa major d’estiu. 

Juguem a Begues diu que estaria bé fer un concert familiar 

dissabte a la tarda, però el pressupost està molt ajustat per 

augmentar les activitats del programa. Reclamen que no hi ha 

cap activitat infantil dissabte a la tarda. La Comissió de Cultura 

apunta que poden proposar alguna activitat i realitzar-la en 

col·laboració amb d’altres entitats. 

 

7. Altres 

18 de juny. Concert de final de curs de la Coral Montau amb tots 

els grups que la formen. 2 edicions a les 17.00h i a les 19.00h 
1, 8 i 15 de juliol seran els dies dedicats al Juliol Musical. 

 
L’ Elicínia, en representació del CEB i del CIPAG,  explica les 

propostes que tenen preparades per al Fòrum de l’Espluga. Seran 
els dissabtes del mes de maig a la cova i l’últim dissabte, 27 de 

maig, al Teatre El Goula. 

 
 


