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Acta Comissió de Cultura 
7 de març de 2018  
a les 18:30h 
Aula polivalent  del Centre Cívic 
 

Assistents : 
  
Ester i Assumpció – Grup Sardanista 
Antoni - Joan Pons - Coral Montau 
Ana Vargas Machuca - Coral Montau 
Montse Sánchez - El Colomar 
Alfred Dot - Òmnium  
Jordi Vicente - Òmnium 
Àlex Requena - Geganters 
Juan Carlos Millán - Encantats 
Antoni Peñalver - Amics franco-catalans 
Manel Edo Benaiges  - CIPAG 
Rosa Mª Badia - Amics del Cavall 
Laura Granados Wherle - Regidora de Cultura 
Teresa Jardí - Tècnica de Cultura 
 

1- Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
 
El president dels Castellers, Juan Carlos,  esmena que no surt com 
a assistent a l’acta de la reunió anterior i sí que hi va ser.  Queda 
aprovada. 
 

2- Valoració actes passats 
 
Els Tres Tombs va anar molt bé. El Toni d’Amics franco-catalans 
diu que és una llàstima que la festa no s’aprofiti des de Can 
Térmens. Va ser molt bonic. Al Passeig de l’Església hi va haver 
molta gent. Felicitem a l’organització  
El concert de gospel de l’Atelier que es va fer el dia 3 de març 
també va anar molt bé.  

 
 
3- Pasqua i Caramelles 

 
El dissabte 31 a les 16.00 h comencen les cantades per les masies 
del poble i comença a les 19.30 a l’Ajuntament. 
L’1 d’abril a les 13.00, després de missa, hi haurà la tradicional  
cantada de caramelles. 
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El dia 8 d’abril el cor de caramelles va d’ excursió Sant Julià de 
Vilatorta. 
 
 
 
 

4- Actes propers 
 

L’aplec de Bruguers serà el 20 de maig. Demanem que vagin 
pensant en quantes persones de les entitats es quedaran a dinar. 
El Juan Carlos, en nom dels Encantats demana trobar una solució 
al moment de les cues de la botifarrada, que els petits no hagin 
d’esperar tant. La regidora diu que té pendent quedar amb els 
amos del restaurant i trobar una solució per a la propera comissió. 
L’Ester buscarà la cobla per a les sardanes de la tarda. 

 
El Musicoral serà el dia 10 de març a les19.30 hores. Hi participen 
quatre corals del Baix Llobregat. La Coral Montau n’és l’amfitriona. 
Repassem els actes de Sant Jordi. 

 
Comentem la jornada de l’observatori d’entitats que serà dissabte 
dia 10 de març. Recordem que les entitats han de comunicar al 
registre municipal  els canvis que es produeixen a les entitats. 
Es comenten els actes del Dia de la Dona Treballadora. El dia 8 de 
març hi haurà una lectura de manifest i una caminada fins a 
l’Església per protestar sobre el tema de les pensions. 

 
5- Projecte del Liceu al territori 

 
Consisteix en  acostar l’òpera als catalans. L’Ajuntament de 
Begues s’hi vol sumar i ho farà a partir del setembre. Aquest 
projecte consisteix en fer venir un conferenciant i parlar sobre 
l’òpera que s’ha triat. Les localitats del Liceu s’oferiran amb un 40 
o 50% de descompte.  

  
 

 
 


