
 

Acte de la Comissió de Cultura 
6 de juny de 2018 
A les 19.30h 
A l’Aula polivalent del Centre Cívic 
 
 
Assistents: 
Coral Montau 
Amics del cavall 
Cuca Fera 
Òmnium Cultural 
El Colomar 
Geganters de Begues 
Amics Francocatalans  
Laura Granados  
Teresa Jardí 
 
Temes a tractar: 
 

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

2. Valoració de Aplec de Bruguers: 
Es comenta que va anar bastant bé tota la jornada. Aquest any 
hi havia molta més afluència de públic. Per part de Begues al 
dinar  vam ser uns 170 persones. El menjar amb les safates 
comunitàries va anar bé. 
Algunes persones consideren que s’allarga molt les actuacions 
de cultura popular. 
El Grup Sardanista de Begues reclama des de fa temps poder 
fer la ballada de sardanes al mati. 
S’estudiarà juntament amb el municipi de Castelldefels. 
 
 

3. Revetlla de Sant Joan i Flama del Canigó: 
Actes previs a la revetlla: 
15 de juny,sopar al Mur i danses de bruixes 
16 de juny,  recollida de material per elaborar les escombres 
17 de juny de 9-11.00h anar a buscar les plantes remeires. 
D’11.00-13.00h es farà taller d’escombres al passeig de 
l’Església  



 

17 de juny, de 10.00-14.00h venda de tiquets per al sopar 
popular a la pl. de l’Ateneu. 
 
 
Es llegeix la informació  que formarà part del programa de la 
revetlla. 
 
De moment s’està muntant un grup de ciclistes per anar a 
buscar de Flama. El Timo ho coordinarà. 
Considerem que cal recordar la simbologia de la revetlla i la 
unitat de la llengua catalana a tots el territoris de parla 
catalana i aquest és el motiu pel qual s’organitzen actes de la 
Flama del Canigó. 
 
 

4. Programació Viu el Parc: 
Es comenta que es tanca el programa en Viu el Parc sense 
aportacions de les entitats. 
 

5. Altres: 
Repassem el programa de la Festa Major i es tanca 
definitivament. 
Parlem del Liceu a la fresca que es farà el dia 16 de juny amb 
l’òpera Manon Lescaut de G. Puccini i de la xerrada del dia 15 
de juny organitzada per la xarxa d’Intercanvi de coneixements 
sobre aquesta òpera. 
Recordem que els mesos de juliol i agost no hi haurà Comissió 
de Cultura. 

 


