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La celebració de la Festa Major d’estiu és la
màxima expressió del que significa viure a
Begues. Durant uns dies Begues es converteix
en una gran festa on es multipliquen les
activitats culturals i festives que s’organitzen
entre les entitats del municipi i l’Ajuntament.
Els beguetans i beguetanes responem de
manera massiva a les propostes que se’ns fan.
Associacionisme, activitat i participació: tres
pilars fonamentals que es troben a l’ADN del
nostre municipi i que, com no pot ser d’una
altra manera, presideixen també la nostra festa gran.
Només hem de fer un cop d’ull a aquest programa per tal de copsar
com és el poble en el qual vivim. Aquí es donen la mà la tradició i la
modernitat; conviuen les activitats per a infants, joves i gent gran i
la diversió conviu amb la reflexió. I també ens agrada introduir en
el programa elements innovadors. Tenim, doncs, per davant una
proposta en la qual, de ben segur, tots i totes sabrem trobar espais
per als nostres interessos, siguin els que siguin.
Un cop més no em puc estar d’esmentar a totes aquelles persones
que al llarg de dels dies de Festa Major treballaran per tal de facilitarnos a la resta la diversió i el gaudi. Moltes gràcies pel vostre esforç i la
vostra dedicació. Vosaltres sou l’ànima de la celebració.
I pel que fa a la resta de veïns i de veïnes no em queda més que
animar-vos a prendre part activament dels dies que tenim per davant.
A les vostres mans estar donar sentit a tot el treball que ja s’ha realitzat
i al que es durà a terme. Gaudiu de la proposta i celebrem quelcom
que per a nosaltres és tan important i significa tant: ser de Begues.
Mercè Esteve i Pi
Alcaldessa de Begues
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20.00 h Juliol Musical amb el cor convidat B-Side A
Cappella i la Coral Montau, a l’Escorxador.
Organitza: Coral Montau.

Diumenge 2 de juliol
10.00 h a 14.00 h Mercat d’oficis artístics i artesania
al passeig de l’Església.
Organitza: Associació d’artesans de Begues

12.00 h Ball de swing i actuació en directe de la
BigBandBegues al teatre El Goula.

Organitza: BigBandBegues.

22.00 h Gimcana nocturna Vine a practicar anglès d’una
manera diferent! Activitat emmarcada en el camp de treball
Arqueology in Garraf. Inscripcions al Punt jove. Organitza
Col·lectiu per la Investigació de la Prehistòria i Arqueologia del
Garraf-Ordal (CIPAG ) i Fundació Catalana de l’Esplai.

Diumenge 9 de juliol
10.30 h a 14.00 h Mulla’t per l’esclerosi múltiple a la
piscina municipal.

20.00 h Juliol Musical amb la cantant Christina Koch i la
pianista Trinitat Mujal, a l’Escorxador. Organitza: Coral Montau.
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…
Comparte nuestra pasión

•
•
•
•
•
•

Reparación integral de vehículos
Servicio de plancha y pintura
Tramitaciones, transferencias y seguros para vehículos
Venta de vehículos de primera selección garantizados
Limpieza de vehículos
Preparaciones especiales de motor CHTMOTORSPORT
HORARIO TALLER:
Lunes a Viernes de 08.30 a 13.30 y de 15.30 a 19.00h

Carrer de Les Eres, nº 9 Nave 5 - 08859 Begues - 93 639 13 90 - 622 40 54 45
administracion@chtmotorsport.com - www.chtmotorsport.com
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10.00 h a 21.00 h Tir al plat al camp de tir de La Bena.

Tirada lliure d’entrenament de 10.00 h a 14.00 h. Tirada social
de 17.00 h a 21.00 h. La inscripció per als socis es tancarà a les
19.00 h.
En finalitzar, es lliuraran els premis i hi haurà una copa de cava.
Organitza: Societat de Caçadors de Begues.

22.00 h Juliol Musical amb Duba Groove, a l’Escorxador.
Organitza: Coral Montau.

Diumenge 16 de juliol
18.00 h XVIII Caminada popular. Sortida

de les instal·lacions esportives. Inscripcions a
partir de les 17.15 h.

Recollida d’aliments per a Càritas
Parroquial. Rebost Solidari. Col·labora-hi!

Organitza: Centre Excursionista de Begues i
voluntaris.

Del 17 al 26 de juliol

La fira d’atraccions obrirà les seves portes a les tardes a la
zona esportiva.
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Dijous 20 de juliol
VI Edició de Penyes de Festa Major a la zona de penyes
del 20 al 23 de juliol.

21.00 h Sopar jove i concerts a la zona de les penyes amb

el grup de versions Angangas i amb el grup Karaoke Mortimers.
Organitza: Comissió de Penyes

Divendres 21 de juliol
18.00 h Hora del conte. Bibliòfilus, l’amor a la lectura
amb el Ruskus Patruskus a l’exterior de la Biblioteca La Ginesta.
Organitza: Biblioteca La Ginesta.

22.00 h Liceu a la fresca amb l’obra Il

Trovatore de Giuseppe Verdi, en diferit des
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, al
pàrquing de l’Antic Goula, al camí Ral.
Hi haurà una copa de cava.
En cas de pluja, aquest acte es farà al teatre El
Goula.

00.30 h Concert amb el grup de versions Soultans, a la plaça

de l’Ateneu. En cas de pluja, aquest acte es farà al poliesportiu
municipal.
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10.00 h Jornada de portes obertes del club de Futbol
Begues a la zona esportiva. Organitza: Club de futbol Begues.

11.00 h a 14.00 h Splash Slide, tobogan aquàtic de 75

m de llargada i 5 m d’amplada al carrer Jaume Petit, cantonada
carrer Girona. Vine a remullar-te i diverteix-te!
L’aigua que s’utilitzi es reciclarà.
Normativa d’ús:
•
•
•
•
•

Apte per a infants a partir de 6 anys i de 120 cm
d’alçada.
En el recorregut no es pot córrer, anar de genolls, fer
tombarelles ni quedar-se aturat.
Cap part del cos pot tocar la superfície de lliscament.
Cal portar banyador i/o pantalons curts i tovallola.
Recomanem portar xancletes tancades.

11.00 h a 14.00 h Passejades amb cavalls i ponis
a les instal·lacions esportives. Organitza: Associació amics del
cavall de Begues.

12.00 h a 14.00 h Jocs de bitlles catalanes a la plaça
Camilo Riu. Organitza: Amics francocatalans de Begues.
18.00 h Pintada amb grafittis al pas subterrani de Mas

Ferrer a càrrec del Consell d’Infants del Projecte Educatiu de
Begues.

18.30 h Trivial de Begues, a la planta 1 del Petit Casal.
Inscripcions a partir de les 17.30 h. Organitza: Centre d’Estudis
Beguetans.
18.30 h Sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà al passeig
de l’Església. En cas de pluja, aquest acte es farà a l’Escorxador.
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Bona festa major i bon estiu!!

Joan Surribas
Fusteria

Tota mena de
fusteria a mida

L’Onze de Setembre, 14 · 08859 Begues
Tel. 936 390 652 · Fax 936 392 020 · E-mail: joan.surribas@gmail.com
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21.45 h Pregó de Festa Major a càrrec de Toni Albà al
balcó de l’Ajuntament.

22.00 h Correfoc de la Cucafera, diables i timbalers
de Begues pels carrers del poble. Organitza Cucafera i diables
de Begues i Associació Timbalers de Begues.
Sortida des de l’Ajuntament

23.30 h Ball amb l’orquestra Sabor Sabor a la plaça
de l’Ateneu. En cas de pluja, aquest acte es farà al teatre El Goula.

A la una de la matinada Discomòbil Lina Font a la
zona esportiva. Festa de la llum. Vine a ser protagonista
d’un espectacle al qual donaràs vida amb música, llum i color.

A les 6.30 h hi haurà un bus de baixada a Gavà a la
parada del carrer Santa Eulàlia.

Diumenge 23 de juliol
9.00 h Esmorzar amb el Gegant Martí a l’Escorxador.
Sortida del Raval de Sant Martí amb l’acompanyament dels
grallers de Torrelles i de Garbes i rostolls. Organitza: Coral
Montau.

A continuació, Cercavila popular amb el Gegant
Martí, els gegants i capgrossos de Begues, la colla de gegants

de Cervelló i amb els grallers de les colles respectives. I la
participació de la colla castellera Els Encantats de Begues.
Cercavila amenitzada pel grup Pepsi Colen. Organitzen: Coral
Montau, Colla de geganters, capgrossos i grallers de Begues i
Colla castellera Els Encantats de Begues.
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En acabar la cercavila, Trobada castellera amb

els castellers de la Colla Jove Xiquets de Valls, castellers de
Barcelona i la colla castellera Els Encantats de Begues a la plaça
castellera. Organitza: Colla castellera Els Encantats de Begues.

19.00 h Partit de futbol de Festa Major entre veterans

CF del Baix Llobregat al camp de futbol de Begues.
Organitza: Club de futbol Begues.

19.00 h Festival Holi

amb danses de Bollywood
i la millor música Dj a la
zona de penyes.
Veniu vestits de blanc.
Festa per a tots els públics www.tuholi.com

22.00 h Audiència i-real amb Toni Albà al teatre El

Goula. Preu de l’entrada anticipada 9,10 € a partir del dia 10 de
juliol i a taquilla el mateix dia 10,10 €.

Dilluns 24 de juliol

11.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 20.00 h Inflables
infantils al carrer Dr. Molins.
18.00 h Animació infantil amb Jordi Tonietti per als més
petits al passeig de l’Església.

22.00 h Cinema a la fresca amb la pel·lícula El círculo amb
Emma Watson i Tom Hanks (2017) i bany nocturn a la piscina
municipal fins a la 01.00 h. Preu de l’entrada: 2 €.
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Clínica Dental Begues
Dr. Josep Lluís Precioso Amoros

ODONTOLOGIA GENERAL
ESTÈTICA DENTAL
PRÒTESIS · CIRURGIA
IMPLANTOLOGIA
ORTODÒNCIA
C. Major, 16-18, bxs · 08859 BEGUES (Barcelona)

93 639 08 52
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12.00 h Festivitat de Sant Cristòfor amb la tradicional
missa celebrada en honor del sant.

En acabar, benedicció de cotxes davant de l’Església.
14.00 h Arrossada popular al carrer Jaume Petit. Venda de

tiquets anticipats del 17 al 21 de juliol al Centre Cívic El Roure
en horari d’atenció al públic. Els tiquets no es podran vendre
fora del període establert. Per tant, el dia de l’arrossada no
es vendran tiquets. Preu del tiquet 7,20 €. En aquest preu s’hi
inclou: plat, tovalló, coberts, got i panet. El menjar és una paella
mixta i gelat. L’Ajuntament obsequia amb begudes i un préssec.

18.00 h a 20.30 h LA FESTA D’AIGÜES a la plaça de
l’Ateneu.

Vols construir i fer navegar un vaixell? Jugar amb tauletes
interactives i passar-te tots els nivells del cicle de l’aigua? O
transportar aigua sense perdre’n ni una gota?
Aigües de Barcelona et porta un munt de jocs a la festa d’Aigües.
Si tens entre 3 i 12 anys, vine a jugar! T’hi esperem!
Amb la col·laboració del Ajuntament de Begues.
Organitza: Aigües de Barcelona.

22.00 h Havaneres amb Garbes i Rostolls, rom i focs
d’artifici a l’esplanada de la piscina.
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Dimecres 26 de juliol
Dia de l’infant a la
Fira d’atraccions
Entrades a 2x1

10.00 h Festa medieval

durant tot el dia a la plaça del
Raval organitzada per joves
vassalls de Begues. Obres d’art
i menjars d’artesania beguetana;
activitats, tallers per a totes
les edats i exhibició dels oficis
antics; ritual de bruixes de lluna
plena amb exhibicions; i, també,
camions de menjar, danses i balls de l’època. Organitza: 6tresnou

Begues Jazz Camp 2017. Els concerts d’estudiants es
faran a Can Rigol a partir de les 22.30 h i jams sessions a partir
de les 00.00 h.
Concerts dels mestres del Begues Jazz Camp 2017
El 30 de juliol a les 22.00 h, concert inaugural a la terrassa
superior del Centre Cívic. Preu de l’entrada: 10 €. Aforament
limitat.
El 5 d’agost a les 22.00 h, concert de cloenda al Teatre el
Goula. Preu de l’entrada: 10 €.
Organitza: Begues en Viu.
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Fa molts i molts anys, quan la paorosa Cuca Fera era encara una esquifida
i poruga sargantana que s’amagava darrere les pedres, vivia a Begues un
home que es deia MARTÍ. En Martí era una per-sona amable, divertida i molt
estimada per la gent del poble, no se li coneixia cap enemic i per a cadascú
tenia, en cada moment, el que calia: bon humor, la rialla fresca, el comentari
punxegut, i per als més petits, una mirada tendra. Li agradava molt la gresca
i la xerinola, i no hi havia festa a Begues sense la seva presència.
Però la bona gent també es mor, i un bon dia va arribar l’hora d’en Martí. El
poble de Begues es va quedar molt trist, i en Martí, que ho guaitava tot del
més enllà, més amant de la gresca que no pas del plor, va decidir que calia
fer alguna cosa.
I aquí comença la llegenda:
“Conten que l’esperit d’en Martí anava cap aquí i cap allà fent entremaliadures,
però el que més li agradava era passar-se hores i hores a qualsevol turó del
poble, des d’ on pogués veure tota la plana de Begues i l’anar i venir de la
gent, i el que més el divertia era parar l’orella i tafanejar tots els petits embolics
i les picabara-lles dels beguetans. Sí, l’esperit d’en Martí s’ho passava d’allò
més bé, però... ai! quan arribava la Festa Major i sentia la música dels balls,
els espetecs dels petards i les rialles de la gent, una terrible nostàlgia l’envaïa.
Però, com que era molt tossut i se les empes-cava totes, va tenir una molt
bona idea:
-Ja sé que els esperits no es poden tornar a convertir en éssers humans -va
pensar- , però com tothom sap, sí que es converteixen en arbres, roques,
muntanyes... Ja ho tinc! Jo em convertiré en un gegant de cartró. Quan em
vegin, de segur que em portaran al poble. Així també podré participar en la
Festa Major!
I, dit i fet! L’esperit es va convertir en gegant: El Gegant Martí!”
Com tots sabeu, les llegendes, contes i rondalles sempre són veri-tat, i aquesta
també ho serà si tots hi posem el que cal: il·lusió, alegria i imaginació. Així, els
nostres néts explicaran als seus fills, d’aquí molts i molts anys, la fantàstica
història del nostre gegant Martí.
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Compra-venda i lloguer d’habitatges,
terenys i naus industrials
Puigmoltó, 4 · 08859 BEGUES · T. 93 639 11 11
www.finques-begues.com · info@finques-begues.com

arquitectura sostenible
casas

pasi vas

c/ major 37 bajos - Begues
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/

saludable

a s e s or a m ie nt o
93 639 25 02

/

eficiente

c o mp ra -v ent a

t erreno s

www.bio-habitat.es

• Recordeu que m’heu de venir a buscar diumenge 23 de

juliol a les 9 del matí al Raval de Sant Martí.

• Els Garbes i Rostolls no hi poden faltar!
• També m’agradaria que vinguessin els grallers de Begues,

els timbalers de Begues i els geganters de Begues.

• No us faci por matinar una mica, en aquesta hora encara

fa fresca, i us recompensaré amb un bon esmorzar a
l’Escorxador.

•A

les 11.00h aproximadament anirem en cercavila i
enguany m’han dit que serà espectacular. Vénen grallers de
Torrelles i de Begues, els gegants de Cervelló i els gegants
de Begues, l’Eulàlia i el Cristòfor i els castellers de Begues.

• La cercavila estarà amenitzada pels

Pepsi Colen.
Plegats anirem a l’Església on espero un comiat ben lluït.

MOLT IMPORTANT!!!
Busqueu-me un DARRER PORTADOR, que sigui digne dels
seus antecessors:
el Miquel, el Quico, la Rosa Maria, el Carles, el Rafel, en Clavé,
l’Eloi, l’Oriol, la Maria Rosa, el Joan Ramon, el Joan, el Francesc,
l’Àlvar, el Quim, la Carme, el Joan, la Balbi, el Carlos Pagès i
l’Albert Guasch.
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En Cristòfol era un gegant que vivia a Begues i duia un pi que
feia sevir de bastó. Tot sovint Cristòfol anava a festejar a Santa
Marta que vivia a Olesa de Bonesvalls. Quan els olesans se’n van
assabentar, no els va agradar gens i li van començar a llençar
pedres. I quan se’ls van acabar, van seguir llençant alls i cebes.
En Cristòfol va arrencar a córrer fins a arribar al terme de Begues,
allí va descansar i va asseure’s en una roca de la riera que va
quedar en forma de cadira i on es pot veure la marca del bastó
i les dues petjades del gegant. Més tard, una noia barcelonina
anomenada Eulàlia va anar a Begues i s’hi va quedar per viurehi. Des d’aleshores ençà, en Cristòfol i l’Eulàlia surten junts pels
carrers del poble com a patró i patrona de Begues.
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•

Cal que protegiu portes i finestres, aparadors i vidres.
Mantingueu les portes i finestres tancades, persianes abaixades
i tendals recollits i no tingueu roba estesa o altres elements com
senyeres, etc.

•

No col·loqueu cap element que pugui obstaculitzar el
esenvolupament de l’actuació o el pas fluid de la gent.

•

Per participar en el correfoc cal que porteu roba vella, de cotó
i de màniga llarga i el cap protegit amb un barret i/o mocador.

• No empipeu els diables, deixeu-vos portar.
• No deixeu els infants sols a primera línia.
• No porteu articles pirotècnics.
• No llanceu aigua als diables al pas del correfoc.
• Si en el transcurs del correfoc observeu algun incident o un

possible foc incontrolat, cediu els extintors, aigua, mànegues
d’aigua i, en casos més extrems alerteu els bombers o les
autoritats

•

Retireu els vehicles estacionats en tot el recorregut. La zona
estarà degudament senyalitzada.
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