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Ja està tot a punt per tal de celebrar el Nadal a Begues. Més 
enllà de les celebracions familiars que donen sentit a aques-
tes festes, també existeix una celebració pública i col·lectiva 
de la qual podem gaudir com a municipi. Aquí us presentem 
un programa que vol apropar totes les persones que viuen 
les tradicions a Begues, que pretén donar protagonisme als 
infants i que combina el lleure, la cultura o la solidaritat per 
tal que tothom hi tingui cabuda. 

M’agradaria, doncs, que, de la mateixa manera que planifi-
queu com celebrareu a les vostres llars aquestes dates, 
també penseu de quina manera participareu d’allò que el 
nostre municipi us proposa. Aquestes són unes festes que 
ens donen la possibilitat de trobar-nos amb les nostres 

persones estimades, però que també ens conviden a 
apropar-nos als nostres veïns i veïnes i a donar-nos cita als 
espais i als equipaments públics.

Per tal de fer-ho possible, un cop més, és necessari que faci 
esment del treball organitzatiu que suposa. Són prop d’una 
trentena d’activitats les que se succeiran al llarg dels propers 
dies i algunes d’elles requereixen d’un esforç de participació 
tan notable com el que significarà la cavalcada dels Reis 
Mags d’Orient. Agraïm, doncs, el treball a les persones que 
hi col·laboren per tal que aquest torni a ser un Nadal per al 
record.

No voldria deixar escapar l’ocasió per desitjar-vos també 
unes molt bones festes i per fer-vos arribar els meus millors 
desitjos per a l’any que començarem. Que rebeu tota la 
pau i l’amor del que, de ben segur, ens farem mereixedors.

Bones festes!

viu el nadal a begues
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2 de desembre

17.30h
L’hora del conte en anglès. 
Celebrem el centenari del naixement de 
Roald Dahl amb la Vivi Lepori a la 
Biblioteca La Ginesta. Activitat per a 
infants a partir de 4 anys. 

18.00h
Xerrada Alimentació més 
sana per Nadal a l’Espai Maragda. 
Organitza Associació Maragda.

3 de desembre

22.30h
Ball de Nadal al Club de Begues. 
Organitza Begues&Ball.

4 de desembre

10.00h a 14.00h
�ra d'artesans de Begues.
Al pg. de l'Església. Organitza Associació 
d’Artesans de Begues.

12.00h
Inauguració de l’�p�ició
de Ferran Castellnou
en el marc del programa Un pont d’art 
vigent, a la sala d’exposicions Lina Font.

10 de desembre

18.30h
Cinema infantil amb la pel·lícula 
Mascotes. Al Teatre El Goula.

11 de desembre

10.30h a 14.00h
Mercat d’intercanvi al c/ Major. 
Organitza Xarxa d’Intercanvi de Coneixements.

16 de desembre

17.30h
L’hora del conte amb l’Os 
Mandr� a la Biblioteca La Ginesta
per a infants a partir de 4 anys.

17 de desembre

10.00h a 14.00h
Mercat d’artesans, taller 
d’artesania, tallers infantils
al pg. de l’Església. Organitza Associació 
d’Artesans de Begues.

11.00h
Taller de Minimúsics amb 
l’Albada Blay a la Biblioteca La Ginesta per 
a infants d’1 a 3 anys. Cal inscripció prèvia 
trucant al 936392808 o al taulell 
d’informació de la Biblioteca.

11.30h
Ballada de sardanes de Nadal 
amb Punt Cat Cobla al pg. de l’Església. 
Organitza Grup Sardanista de Begues.

16.30h
Caga �ó
amb el grup Farsants al pg. de l’Església.

18.00 h
Concert de Nadal de la Coral 
Montau a l’Església. Organitza Coral 
Montau.

18 de desembre

12.00h
Nadales al carrer pels carrers del 
poble. Organitza Coral Montau. 

De 10.00 a 14.00 h
Recollida solidària
de joguines al Centre Cívic.
Organitza Més k ritme.

12.30h
La BigBandBegues i Marian 
Barahona amb Ball de swing 
per la Marató de TV3 al Teatre El 
Goula. Organitza Ajuntament de Begues i 
Associació BigBandBegues.

16.30h i 19.30h
Els Pastorets al teatre El Goula
amb el grup de teatre SpaiDart.
Organitza SpaiDart.

Durant tot el dia pinxos solidaris al 
Gastrobar Sis per la Marató de TV3.

20 de desembre

17.30h
Taller de Mandales de Nadal a 
la Bibioteca La Ginesta.

21 de desembre

16.00h a 19.00h
Festa de Nadal de l'Espai Nou al 
Teatre El Goula. Organitza la Comissió
de gent gran de l’Espai Nou.

22 de desembre

17.30h
Taller Contes sobre la pell
a la Biblioteca La Ginesta per a infants de 
0 a 6 anys. Cal inscripció prèvia trucant al 
936382808 o al taulell d’informació de la 
biblioteca.

23 de desembre

17.30h
Espectacle familiar L’egoisme 
gegant amb Pengim-Penjam
a la Biblioteca La Ginesta.

19.00h a 21.00h
Dinamització del comerç del poble amb 
l’actuació itinerant del grup
de folk Gallifer.
24 de desembre

00.00h
Missa del gall a l’Església amb la 
participació de la Coral Montau.

26 de desembre

10.00h
Pujada al cim del Montau. 
Sortida de les instal·lacions esportives. 
Organitza el Club Ciclista de Begues.

31 de desembre

12.00h
Cercavila amb L’home dels 
nass� amb el grup Xarop de Canya pels 
carrers del poble.

00.30h
Festa Encantada de Cap d’Any 
A l’Escorxador. Música dels 80’s i 90’s. 
Entrada lliure. Organitza: Colla Castellera 
Els Encantats de Begues.

01.30h
Festa de Cap d’Any al 
poliesportiu. Preu entrada 5€ 
Organitza Ajuntament de Begues. Els 
menors de 14 a 16 anys hauran d’anar 
acompanyats de pare, mare o tutor. 
Prohibida l’entrada a menors de 14 anys. 
Es recorda la prohibició de consumir 
alcohol per als menors de 18 anys. Caldrà 
portar el DNI.

1 de gener

7.30h
Sardanes del sol 
ent amb la 
Cobla  Baix Llobregat al Mur. Organitza 
Grup Sardanista de Begues.

17.30h
Foto solidària amb els Reis 
Mags. Els diners que es recullin es 
destinaran a la construcció d'un pou a 
Nicaragua. Venda de tiquets al passeig de 
l’Església. Organitza Cooperació en acció.

18.00h
Recollida de cartes als Reis
al pg. de l’Església. Organitza Joves pel 
Nadal.

4 de gener

De 10.00h a 22.00h
Recollida de paquets a 
l’Escorxador. Organitza Joves pel Nadal.

5 de gener

18.00 h
Cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient pels carrers del poble. 
Organitza Joves pel Nadal. Recorregut: Av. 
del Pare Manyanet, Torres Vilaró, carrer 
Major, pg. de l’Església, Ferran Muñoz (1a 
parada), la Rambla, Joan Baptista Borés, 
Mary Santpere, Sant Domènec, Gimeno 
Navarro (en contra direcció), Catalunya (en 
contra direcció), Saragossa, Joan Maragall 
(2a parada), Cal Frare, camí Ral fins al 
lateral de cal Rabinad (3a parada), Begues 
Parc (4a parada), camí Ral, El Prat de 
Llobregat, València, Gimeno Navarro, 
Barcelona, Cal Pau dels Bous, Barcelona, 
Santa Eulàlia, Sant Eudald, Jaume Petit (en 
contra direcció),  camí Ral i la Nau.

Del 23 de desembre al 5 de gener

11.00h a 14.30h
i de 16.30h a 19.30h 
Parc de Nadal per a infants i joves: 
inflables, zona de jocs i personatges 
animats a la pl. Camilo Riu.
Preu: 4 €
Promoció comerços: 3€
Abonament de 3 dies: 10€ Tancat 31
de desembre i 5 de gener a la tarda.
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