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D’ACTIVITATS
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EN XARXA



Dissabte 3 d’octubre
de 18.00 a 19.00 h 

Kahoot dels Encantats de Begues
Joc de preguntes sobre castells i sobre la colla dels Encantats i la 
seva gent. Preneu atenció perquè uns dies abans penjarem, a 
través de xarxes dels Encantats, el canal i les contrasenyes per 
participar.
Primer premi: merchandaising de la colla dels Encantats de 
Begues.

A on? 
 Facebook https://facebook.com/collacastellera.elsencantatsdebegues/
 Instagram @EncantatsBegues
 Twitter @EncantatsBegues

Organitza: Associació Castellera els Encantats de Begues

Divendres 2 i dissabte
3 d’octubre a les 20.00 h
Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Diumenge 27 de setembre
a les 20.00 h

Tràiler oficial de l’obra de teatre
“Mossèn Porronet”
"Mossèn Porronet" és l'obra de teatre que SpaiDart estem prepa-
rant per presentar al gran públic. Mentre arriba el dia de l'estrena, 
no us perdeu el tràiler oficial de l'obra... que esperem que pugueu 
gaudir en viu el més aviat!

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/spaidart.begues
 Instagram: https://www.instagram.com/spaidart.begues/
 Youtube:SpaiDart Begues  https://bit.ly/32HKMYc

Organitza: Grup de teatre Spaidart

Dimecres 30 de setembre
a les 12.00 h

Avançament de la Presentació del
Decàleg de l'activitat esportiva a Begues
El Projecte Educatiu de Begues i les entitats esportives del poble 
han impulsat el Decàleg de l’activitat esportiva a Begues. Una 
declaració d’intencions dels valors socials de l’esport que es 
presentarà i s’implantarà durant aquest cus escolar. EN el marc 
de la Mostra d’Entitats us presentem en exclusiva un avançament 
del Decàleg.

Organitza: Projecte Educatiu de Begues

Dissabte 26 de setembre
a les 11.00 h
Canta amb nosaltres
La Coral Montau us convidem a participar en diverses activitats 
que hem preparat per treballar la tècnica vocal i us animem a 
participar d’un assaig de l’entitat. Seguiu les nostres xarxes 
socials per sumar-vos-hi!

A on? 
 Facebook https://bit.ly/3ky7yaL
 Instagram: @coralmontau

Organitza: Coral Montau

Diumenge 27 de setembre

Programa especial de Ràdio Begues
Connecta’t a www.radiobegues.cat i segueix l’actualitat de les 
entitats de Begues. Escolta qui són, què faran i a on les pots 
trobar! No et pots perdre aquest especial de la Mostra d’Entitats 
que dona veu a les entitats que segueixen fent i vivint Begues.

Divendres 25 de setembre
de 18.30 a 20.00 h
Entrenament de bàsquet en viu del Mini 
masculí  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més petits del nostre club; on podreu 
eure com aprenen el seu esport favorit amb amistat i diversió!!!!

A on?
 Instagram @basquetbegues

Organitza: Club de bàsquet Begues

Divendres 25 i dissabte 26
de setembre a les 20.00 h

Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Del 20 al 25 de setembre 

Primer Concurs de Cartells
del Begues Rugbi Club
El 5è aniversari del Begues Rugbi Club ja és aquí! T’animes a 
posar-li imatge? Presentem el primer concurs de cartells del 
nostre club. El dia 25 es donarà a conèixer la persona guanyadora.

A on?
 Instagram @beguesrc  

Organitza: Begues Rugbi Club

Dimarts 22 de setembre
a les 18.00 h
Benvinguda de la 13a Mostra d’Entitats
Videomissatge de benvinguda a la 13a Mostra d’Entitats de 
Begues. 
A on?

 Ajuntament de Begues

Divendres 25 de setembre
a les 18.00 h
Meditació mildfulness.
Us convidem a practicar la meditació mildfulness. Amb Margot 
Vivet farem un col·loqui i una meditació que podreu gaudir a partir 
d’aquest dia a l’instagram de l’entitat. 

A on?

        Instagram @maragdaespai

Organitza: Associació Maragda

Joc “Herbes remeieres de les bruixes
de Begues” amb l’aplicació Kahoot.
Les Bruixes de Begues i el CEB hem preparat un Kahoot obert 
sobre les herbes remeieres. Podeu jugar-hi el dia que vulgueu! 
Només us demanem que quan hi juguis ens facis arribar dues 
fotografies al correu electrònic del CEB centredestudisbegue-
tans@gmail.com: una fotografia on es vegi que estàs jugant i una 
altra amb una planta o element del joc. Les fotografies es publica-
ran al web del CEB.

A on?
 Web CEB: http://centredestudisbeguetans.cat/
 Facebook: centredestudisbeguetans
 Kahoot https://kahoot.com/ o descarrega l’aplicació.

Organitza: Centre d’Estudis Beguetans

Collage creatiu
Estem segurs que durant el confinament heu tingut temps de ser 
molt creatius! Així doncs, si sou dels qui heu creat alguna imatge o 
fet alguna fotografia de productes artístics o creatius, us demanem 
que ho pengeu amb el hashtag #JoCreoABegues.

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/elcolomar/

 Instagram: @elcolomar

Organitza: Tallers d’art el Colomar de Begues

Del 21 de setembre
al 4 d’octubre
Vídeo de presentació dels
Amics dels Vehicles Clàssics.
Hem preparat un vídeo on hi podràs veure un resum del què vol 
ser l'associació: sortides amb vehicles clàssics, restauració i 
col·leccionisme. 

A on?
 Facebook: amicsvehiclesclassicsbegues
 Instagram: avcbegues
Organitza: Associació dels Amics dels Vehicles Clàssics.

La vida és un Cabaret!
T’agrada cantar, ballar, fer teatre,…? Ens ho vols ensenyar? Doncs 
a l’enllaç que compartim hi trobareu la lletra en Català de la cançó 
de Cabaret, us graveu cantant-la i ens compartiu el vídeo a la 
pàgina de Facebook de l’entitat. A veure qui ens fa la versió més 
enginyosa!

A on?
 Facebook: https://bit.ly/32H4Euo
Organitza: Teatre Musical de Begues

Trencaclosques de Xocolata Infinita
El Grup d’Esplai Uraka hem confeccionat el puzzle de la Xocolata 
Infinita. Us agraden les endevinalles? Us convidem a tota la família, 
grans i petits, a imprimir el puzzle i passar una estona divertida. 

A on?
 Twitter @EsplaiUraka
Organitza: Grup d’Esplai Uraka

Dijous 1 d’octubre

Estrena del nou Portal web de les entitats de 
Begues
A través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Begues us 
presentem el nou Portal web de les entitats. Un espai on hi podràs 
trobar tota la informació de l’associacionisme beguetà en un 
format dinàmic i proper per estar al dia de l’activitat de la xarxa 
d’entitats del poble.
www.entitatsbegues.cat 

Divendres 2 d’octubre
de 21.15 a 22.30 h

Entrenament de bàsquet en viu dels Sèniors  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més grans del club. Podreu observar i gaudir 
de l’activitat del nostre equip de competició. 

A on?
 Instagram @basquetbegues

Organitza: Club de bàsquet Begues

https://bit.ly/32H4Euo
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https://twitter.com/EsplaiUraka
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no us perdeu el tràiler oficial de l'obra... que esperem que pugueu 
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https://www.facebook.com/ajuntamentdebegues
https://twitter.com/ajbegues
https://www.instagram.com/ajuntament.begues/
https://www.instagram.com/maragdaespai/


Dissabte 3 d’octubre
de 18.00 a 19.00 h 

Kahoot dels Encantats de Begues
Joc de preguntes sobre castells i sobre la colla dels Encantats i la 
seva gent. Preneu atenció perquè uns dies abans penjarem, a 
través de xarxes dels Encantats, el canal i les contrasenyes per 
participar.
Primer premi: merchandaising de la colla dels Encantats de 
Begues.

A on? 
 Facebook https://facebook.com/collacastellera.elsencantatsdebegues/
 Instagram @EncantatsBegues
 Twitter @EncantatsBegues

Organitza: Associació Castellera els Encantats de Begues

Divendres 2 i dissabte
3 d’octubre a les 20.00 h
Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Diumenge 27 de setembre
a les 20.00 h

Tràiler oficial de l’obra de teatre
“Mossèn Porronet”
"Mossèn Porronet" és l'obra de teatre que SpaiDart estem prepa-
rant per presentar al gran públic. Mentre arriba el dia de l'estrena, 
no us perdeu el tràiler oficial de l'obra... que esperem que pugueu 
gaudir en viu el més aviat!

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/spaidart.begues
 Instagram: https://www.instagram.com/spaidart.begues/
 Youtube:SpaiDart Begues  https://bit.ly/32HKMYc

Organitza: Grup de teatre Spaidart

Dimecres 30 de setembre
a les 12.00 h

Avançament de la Presentació del
Decàleg de l'activitat esportiva a Begues
El Projecte Educatiu de Begues i les entitats esportives del poble 
han impulsat el Decàleg de l’activitat esportiva a Begues. Una 
declaració d’intencions dels valors socials de l’esport que es 
presentarà i s’implantarà durant aquest cus escolar. EN el marc 
de la Mostra d’Entitats us presentem en exclusiva un avançament 
del Decàleg.

Organitza: Projecte Educatiu de Begues

Dissabte 26 de setembre
a les 11.00 h
Canta amb nosaltres
La Coral Montau us convidem a participar en diverses activitats 
que hem preparat per treballar la tècnica vocal i us animem a 
participar d’un assaig de l’entitat. Seguiu les nostres xarxes 
socials per sumar-vos-hi!

A on? 
 Facebook https://bit.ly/3ky7yaL
 Instagram: @coralmontau

Organitza: Coral Montau

Diumenge 27 de setembre

Programa especial de Ràdio Begues
Connecta’t a www.radiobegues.cat i segueix l’actualitat de les 
entitats de Begues. Escolta qui són, què faran i a on les pots 
trobar! No et pots perdre aquest especial de la Mostra d’Entitats 
que dona veu a les entitats que segueixen fent i vivint Begues.

Divendres 25 de setembre
de 18.30 a 20.00 h
Entrenament de bàsquet en viu del Mini 
masculí  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més petits del nostre club; on podreu 
eure com aprenen el seu esport favorit amb amistat i diversió!!!!

A on?
 Instagram @basquetbegues

Organitza: Club de bàsquet Begues

Divendres 25 i dissabte 26
de setembre a les 20.00 h

Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Del 20 al 25 de setembre 

Primer Concurs de Cartells
del Begues Rugbi Club
El 5è aniversari del Begues Rugbi Club ja és aquí! T’animes a 
posar-li imatge? Presentem el primer concurs de cartells del 
nostre club. El dia 25 es donarà a conèixer la persona guanyadora.

A on?
 Instagram @beguesrc  

Organitza: Begues Rugbi Club

Dimarts 22 de setembre
a les 18.00 h
Benvinguda de la 13a Mostra d’Entitats
Videomissatge de benvinguda a la 13a Mostra d’Entitats de 
Begues. 
A on?

 Ajuntament de Begues

Divendres 25 de setembre
a les 18.00 h
Meditació mildfulness.
Us convidem a practicar la meditació mildfulness. Amb Margot 
Vivet farem un col·loqui i una meditació que podreu gaudir a partir 
d’aquest dia a l’instagram de l’entitat. 

A on?

        Instagram @maragdaespai

Organitza: Associació Maragda

Joc “Herbes remeieres de les bruixes
de Begues” amb l’aplicació Kahoot.
Les Bruixes de Begues i el CEB hem preparat un Kahoot obert 
sobre les herbes remeieres. Podeu jugar-hi el dia que vulgueu! 
Només us demanem que quan hi juguis ens facis arribar dues 
fotografies al correu electrònic del CEB centredestudisbegue-
tans@gmail.com: una fotografia on es vegi que estàs jugant i una 
altra amb una planta o element del joc. Les fotografies es publica-
ran al web del CEB.

A on?
 Web CEB: http://centredestudisbeguetans.cat/
 Facebook: centredestudisbeguetans
 Kahoot https://kahoot.com/ o descarrega l’aplicació.

Organitza: Centre d’Estudis Beguetans

Collage creatiu
Estem segurs que durant el confinament heu tingut temps de ser 
molt creatius! Així doncs, si sou dels qui heu creat alguna imatge o 
fet alguna fotografia de productes artístics o creatius, us demanem 
que ho pengeu amb el hashtag #JoCreoABegues.

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/elcolomar/

 Instagram: @elcolomar

Organitza: Tallers d’art el Colomar de Begues

Del 21 de setembre
al 4 d’octubre
Vídeo de presentació dels
Amics dels Vehicles Clàssics.
Hem preparat un vídeo on hi podràs veure un resum del què vol 
ser l'associació: sortides amb vehicles clàssics, restauració i 
col·leccionisme. 

A on?
 Facebook: amicsvehiclesclassicsbegues
 Instagram: avcbegues
Organitza: Associació dels Amics dels Vehicles Clàssics.

La vida és un Cabaret!
T’agrada cantar, ballar, fer teatre,…? Ens ho vols ensenyar? Doncs 
a l’enllaç que compartim hi trobareu la lletra en Català de la cançó 
de Cabaret, us graveu cantant-la i ens compartiu el vídeo a la 
pàgina de Facebook de l’entitat. A veure qui ens fa la versió més 
enginyosa!

A on?
 Facebook: https://bit.ly/32H4Euo
Organitza: Teatre Musical de Begues

Trencaclosques de Xocolata Infinita
El Grup d’Esplai Uraka hem confeccionat el puzzle de la Xocolata 
Infinita. Us agraden les endevinalles? Us convidem a tota la família, 
grans i petits, a imprimir el puzzle i passar una estona divertida. 

A on?
 Twitter @EsplaiUraka
Organitza: Grup d’Esplai Uraka

Dijous 1 d’octubre

Estrena del nou Portal web de les entitats de 
Begues
A través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Begues us 
presentem el nou Portal web de les entitats. Un espai on hi podràs 
trobar tota la informació de l’associacionisme beguetà en un 
format dinàmic i proper per estar al dia de l’activitat de la xarxa 
d’entitats del poble.
www.entitatsbegues.cat 

Divendres 2 d’octubre
de 21.15 a 22.30 h

Entrenament de bàsquet en viu dels Sèniors  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més grans del club. Podreu observar i gaudir 
de l’activitat del nostre equip de competició. 

A on?
 Instagram @basquetbegues

Organitza: Club de bàsquet Begues

https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
https://www.facebook.com/timbalers.begues
https://www.instagram.com/basquetbegues/


Dissabte 3 d’octubre
de 18.00 a 19.00 h 

Kahoot dels Encantats de Begues
Joc de preguntes sobre castells i sobre la colla dels Encantats i la 
seva gent. Preneu atenció perquè uns dies abans penjarem, a 
través de xarxes dels Encantats, el canal i les contrasenyes per 
participar.
Primer premi: merchandaising de la colla dels Encantats de 
Begues.

A on? 
 Facebook https://facebook.com/collacastellera.elsencantatsdebegues/
 Instagram @EncantatsBegues
 Twitter @EncantatsBegues

Organitza: Associació Castellera els Encantats de Begues

Divendres 2 i dissabte
3 d’octubre a les 20.00 h
Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Diumenge 27 de setembre
a les 20.00 h

Tràiler oficial de l’obra de teatre
“Mossèn Porronet”
"Mossèn Porronet" és l'obra de teatre que SpaiDart estem prepa-
rant per presentar al gran públic. Mentre arriba el dia de l'estrena, 
no us perdeu el tràiler oficial de l'obra... que esperem que pugueu 
gaudir en viu el més aviat!

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/spaidart.begues
 Instagram: https://www.instagram.com/spaidart.begues/
 Youtube:SpaiDart Begues  https://bit.ly/32HKMYc

Organitza: Grup de teatre Spaidart

Dimecres 30 de setembre
a les 12.00 h

Avançament de la Presentació del
Decàleg de l'activitat esportiva a Begues
El Projecte Educatiu de Begues i les entitats esportives del poble 
han impulsat el Decàleg de l’activitat esportiva a Begues. Una 
declaració d’intencions dels valors socials de l’esport que es 
presentarà i s’implantarà durant aquest cus escolar. EN el marc 
de la Mostra d’Entitats us presentem en exclusiva un avançament 
del Decàleg.

Organitza: Projecte Educatiu de Begues

Dissabte 26 de setembre
a les 11.00 h
Canta amb nosaltres
La Coral Montau us convidem a participar en diverses activitats 
que hem preparat per treballar la tècnica vocal i us animem a 
participar d’un assaig de l’entitat. Seguiu les nostres xarxes 
socials per sumar-vos-hi!

A on? 
 Facebook https://bit.ly/3ky7yaL
 Instagram: @coralmontau

Organitza: Coral Montau

Diumenge 27 de setembre

Programa especial de Ràdio Begues
Connecta’t a www.radiobegues.cat i segueix l’actualitat de les 
entitats de Begues. Escolta qui són, què faran i a on les pots 
trobar! No et pots perdre aquest especial de la Mostra d’Entitats 
que dona veu a les entitats que segueixen fent i vivint Begues.

Divendres 25 de setembre
de 18.30 a 20.00 h
Entrenament de bàsquet en viu del Mini 
masculí  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més petits del nostre club; on podreu 
eure com aprenen el seu esport favorit amb amistat i diversió!!!!

A on?
 Instagram @basquetbegues

Organitza: Club de bàsquet Begues

Divendres 25 i dissabte 26
de setembre a les 20.00 h

Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Del 20 al 25 de setembre 

Primer Concurs de Cartells
del Begues Rugbi Club
El 5è aniversari del Begues Rugbi Club ja és aquí! T’animes a 
posar-li imatge? Presentem el primer concurs de cartells del 
nostre club. El dia 25 es donarà a conèixer la persona guanyadora.

A on?
 Instagram @beguesrc  

Organitza: Begues Rugbi Club

Dimarts 22 de setembre
a les 18.00 h
Benvinguda de la 13a Mostra d’Entitats
Videomissatge de benvinguda a la 13a Mostra d’Entitats de 
Begues. 
A on?

 Ajuntament de Begues

Divendres 25 de setembre
a les 18.00 h
Meditació mildfulness.
Us convidem a practicar la meditació mildfulness. Amb Margot 
Vivet farem un col·loqui i una meditació que podreu gaudir a partir 
d’aquest dia a l’instagram de l’entitat. 

A on?

        Instagram @maragdaespai

Organitza: Associació Maragda

Joc “Herbes remeieres de les bruixes
de Begues” amb l’aplicació Kahoot.
Les Bruixes de Begues i el CEB hem preparat un Kahoot obert 
sobre les herbes remeieres. Podeu jugar-hi el dia que vulgueu! 
Només us demanem que quan hi juguis ens facis arribar dues 
fotografies al correu electrònic del CEB centredestudisbegue-
tans@gmail.com: una fotografia on es vegi que estàs jugant i una 
altra amb una planta o element del joc. Les fotografies es publica-
ran al web del CEB.

A on?
 Web CEB: http://centredestudisbeguetans.cat/
 Facebook: centredestudisbeguetans
 Kahoot https://kahoot.com/ o descarrega l’aplicació.

Organitza: Centre d’Estudis Beguetans

Collage creatiu
Estem segurs que durant el confinament heu tingut temps de ser 
molt creatius! Així doncs, si sou dels qui heu creat alguna imatge o 
fet alguna fotografia de productes artístics o creatius, us demanem 
que ho pengeu amb el hashtag #JoCreoABegues.

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/elcolomar/

 Instagram: @elcolomar

Organitza: Tallers d’art el Colomar de Begues

Del 21 de setembre
al 4 d’octubre
Vídeo de presentació dels
Amics dels Vehicles Clàssics.
Hem preparat un vídeo on hi podràs veure un resum del què vol 
ser l'associació: sortides amb vehicles clàssics, restauració i 
col·leccionisme. 

A on?
 Facebook: amicsvehiclesclassicsbegues
 Instagram: avcbegues
Organitza: Associació dels Amics dels Vehicles Clàssics.

La vida és un Cabaret!
T’agrada cantar, ballar, fer teatre,…? Ens ho vols ensenyar? Doncs 
a l’enllaç que compartim hi trobareu la lletra en Català de la cançó 
de Cabaret, us graveu cantant-la i ens compartiu el vídeo a la 
pàgina de Facebook de l’entitat. A veure qui ens fa la versió més 
enginyosa!

A on?
 Facebook: https://bit.ly/32H4Euo
Organitza: Teatre Musical de Begues

Trencaclosques de Xocolata Infinita
El Grup d’Esplai Uraka hem confeccionat el puzzle de la Xocolata 
Infinita. Us agraden les endevinalles? Us convidem a tota la família, 
grans i petits, a imprimir el puzzle i passar una estona divertida. 

A on?
 Twitter @EsplaiUraka
Organitza: Grup d’Esplai Uraka

Dijous 1 d’octubre

Estrena del nou Portal web de les entitats de 
Begues
A través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Begues us 
presentem el nou Portal web de les entitats. Un espai on hi podràs 
trobar tota la informació de l’associacionisme beguetà en un 
format dinàmic i proper per estar al dia de l’activitat de la xarxa 
d’entitats del poble.
www.entitatsbegues.cat 

Divendres 2 d’octubre
de 21.15 a 22.30 h

Entrenament de bàsquet en viu dels Sèniors  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més grans del club. Podreu observar i gaudir 
de l’activitat del nostre equip de competició. 

A on?
 Instagram @basquetbegues

Organitza: Club de bàsquet Begues

https://bit.ly/3ky7yaL
http://www.radiobegues.cat
https://www.instagram.com/coralmontau/


Dissabte 3 d’octubre
de 18.00 a 19.00 h 

Kahoot dels Encantats de Begues
Joc de preguntes sobre castells i sobre la colla dels Encantats i la 
seva gent. Preneu atenció perquè uns dies abans penjarem, a 
través de xarxes dels Encantats, el canal i les contrasenyes per 
participar.
Primer premi: merchandaising de la colla dels Encantats de 
Begues.

A on? 
 Facebook https://facebook.com/collacastellera.elsencantatsdebegues/
 Instagram @EncantatsBegues
 Twitter @EncantatsBegues

Organitza: Associació Castellera els Encantats de Begues

Divendres 2 i dissabte
3 d’octubre a les 20.00 h
Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Diumenge 27 de setembre
a les 20.00 h

Tràiler oficial de l’obra de teatre
“Mossèn Porronet”
"Mossèn Porronet" és l'obra de teatre que SpaiDart estem prepa-
rant per presentar al gran públic. Mentre arriba el dia de l'estrena, 
no us perdeu el tràiler oficial de l'obra... que esperem que pugueu 
gaudir en viu el més aviat!

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/spaidart.begues
 Instagram: https://www.instagram.com/spaidart.begues/
 Youtube:SpaiDart Begues  https://bit.ly/32HKMYc

Organitza: Grup de teatre Spaidart

Dimecres 30 de setembre
a les 12.00 h

Avançament de la Presentació del
Decàleg de l'activitat esportiva a Begues
El Projecte Educatiu de Begues i les entitats esportives del poble 
han impulsat el Decàleg de l’activitat esportiva a Begues. Una 
declaració d’intencions dels valors socials de l’esport que es 
presentarà i s’implantarà durant aquest cus escolar. EN el marc 
de la Mostra d’Entitats us presentem en exclusiva un avançament 
del Decàleg.

Organitza: Projecte Educatiu de Begues

Dissabte 26 de setembre
a les 11.00 h
Canta amb nosaltres
La Coral Montau us convidem a participar en diverses activitats 
que hem preparat per treballar la tècnica vocal i us animem a 
participar d’un assaig de l’entitat. Seguiu les nostres xarxes 
socials per sumar-vos-hi!

A on? 
 Facebook https://bit.ly/3ky7yaL
 Instagram: @coralmontau

Organitza: Coral Montau

Diumenge 27 de setembre

Programa especial de Ràdio Begues
Connecta’t a www.radiobegues.cat i segueix l’actualitat de les 
entitats de Begues. Escolta qui són, què faran i a on les pots 
trobar! No et pots perdre aquest especial de la Mostra d’Entitats 
que dona veu a les entitats que segueixen fent i vivint Begues.

Divendres 25 de setembre
de 18.30 a 20.00 h
Entrenament de bàsquet en viu del Mini 
masculí  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més petits del nostre club; on podreu 
eure com aprenen el seu esport favorit amb amistat i diversió!!!!

A on?
 Instagram @basquetbegues

Organitza: Club de bàsquet Begues

Divendres 25 i dissabte 26
de setembre a les 20.00 h

Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Del 20 al 25 de setembre 

Primer Concurs de Cartells
del Begues Rugbi Club
El 5è aniversari del Begues Rugbi Club ja és aquí! T’animes a 
posar-li imatge? Presentem el primer concurs de cartells del 
nostre club. El dia 25 es donarà a conèixer la persona guanyadora.

A on?
 Instagram @beguesrc  

Organitza: Begues Rugbi Club

Dimarts 22 de setembre
a les 18.00 h
Benvinguda de la 13a Mostra d’Entitats
Videomissatge de benvinguda a la 13a Mostra d’Entitats de 
Begues. 
A on?

 Ajuntament de Begues

Divendres 25 de setembre
a les 18.00 h
Meditació mildfulness.
Us convidem a practicar la meditació mildfulness. Amb Margot 
Vivet farem un col·loqui i una meditació que podreu gaudir a partir 
d’aquest dia a l’instagram de l’entitat. 

A on?

        Instagram @maragdaespai

Organitza: Associació Maragda

Joc “Herbes remeieres de les bruixes
de Begues” amb l’aplicació Kahoot.
Les Bruixes de Begues i el CEB hem preparat un Kahoot obert 
sobre les herbes remeieres. Podeu jugar-hi el dia que vulgueu! 
Només us demanem que quan hi juguis ens facis arribar dues 
fotografies al correu electrònic del CEB centredestudisbegue-
tans@gmail.com: una fotografia on es vegi que estàs jugant i una 
altra amb una planta o element del joc. Les fotografies es publica-
ran al web del CEB.

A on?
 Web CEB: http://centredestudisbeguetans.cat/
 Facebook: centredestudisbeguetans
 Kahoot https://kahoot.com/ o descarrega l’aplicació.

Organitza: Centre d’Estudis Beguetans

Collage creatiu
Estem segurs que durant el confinament heu tingut temps de ser 
molt creatius! Així doncs, si sou dels qui heu creat alguna imatge o 
fet alguna fotografia de productes artístics o creatius, us demanem 
que ho pengeu amb el hashtag #JoCreoABegues.

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/elcolomar/

 Instagram: @elcolomar

Organitza: Tallers d’art el Colomar de Begues

Del 21 de setembre
al 4 d’octubre
Vídeo de presentació dels
Amics dels Vehicles Clàssics.
Hem preparat un vídeo on hi podràs veure un resum del què vol 
ser l'associació: sortides amb vehicles clàssics, restauració i 
col·leccionisme. 

A on?
 Facebook: amicsvehiclesclassicsbegues
 Instagram: avcbegues
Organitza: Associació dels Amics dels Vehicles Clàssics.

La vida és un Cabaret!
T’agrada cantar, ballar, fer teatre,…? Ens ho vols ensenyar? Doncs 
a l’enllaç que compartim hi trobareu la lletra en Català de la cançó 
de Cabaret, us graveu cantant-la i ens compartiu el vídeo a la 
pàgina de Facebook de l’entitat. A veure qui ens fa la versió més 
enginyosa!

A on?
 Facebook: https://bit.ly/32H4Euo
Organitza: Teatre Musical de Begues

Trencaclosques de Xocolata Infinita
El Grup d’Esplai Uraka hem confeccionat el puzzle de la Xocolata 
Infinita. Us agraden les endevinalles? Us convidem a tota la família, 
grans i petits, a imprimir el puzzle i passar una estona divertida. 

A on?
 Twitter @EsplaiUraka
Organitza: Grup d’Esplai Uraka

Dijous 1 d’octubre

Estrena del nou Portal web de les entitats de 
Begues
A través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Begues us 
presentem el nou Portal web de les entitats. Un espai on hi podràs 
trobar tota la informació de l’associacionisme beguetà en un 
format dinàmic i proper per estar al dia de l’activitat de la xarxa 
d’entitats del poble.
www.entitatsbegues.cat 

Divendres 2 d’octubre
de 21.15 a 22.30 h

Entrenament de bàsquet en viu dels Sèniors  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més grans del club. Podreu observar i gaudir 
de l’activitat del nostre equip de competició. 

A on?
 Instagram @basquetbegues

Organitza: Club de bàsquet Begues

https://www.facebook.com/spaidart.begues
https://www.instagram.com/spaidart.begues/
https://bit.ly/32HKMYc


Dissabte 3 d’octubre
de 18.00 a 19.00 h 

Kahoot dels Encantats de Begues
Joc de preguntes sobre castells i sobre la colla dels Encantats i la 
seva gent. Preneu atenció perquè uns dies abans penjarem, a 
través de xarxes dels Encantats, el canal i les contrasenyes per 
participar.
Primer premi: merchandaising de la colla dels Encantats de 
Begues.

A on? 
 Facebook https://facebook.com/collacastellera.elsencantatsdebegues/
 Instagram @EncantatsBegues
 Twitter @EncantatsBegues

Organitza: Associació Castellera els Encantats de Begues

Divendres 2 i dissabte
3 d’octubre a les 20.00 h
Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Diumenge 27 de setembre
a les 20.00 h

Tràiler oficial de l’obra de teatre
“Mossèn Porronet”
"Mossèn Porronet" és l'obra de teatre que SpaiDart estem prepa-
rant per presentar al gran públic. Mentre arriba el dia de l'estrena, 
no us perdeu el tràiler oficial de l'obra... que esperem que pugueu 
gaudir en viu el més aviat!

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/spaidart.begues
 Instagram: https://www.instagram.com/spaidart.begues/
 Youtube:SpaiDart Begues  https://bit.ly/32HKMYc

Organitza: Grup de teatre Spaidart

Dimecres 30 de setembre
a les 12.00 h

Avançament de la Presentació del
Decàleg de l'activitat esportiva a Begues
El Projecte Educatiu de Begues i les entitats esportives del poble 
han impulsat el Decàleg de l’activitat esportiva a Begues. Una 
declaració d’intencions dels valors socials de l’esport que es 
presentarà i s’implantarà durant aquest cus escolar. EN el marc 
de la Mostra d’Entitats us presentem en exclusiva un avançament 
del Decàleg.

Organitza: Projecte Educatiu de Begues

Dissabte 26 de setembre
a les 11.00 h
Canta amb nosaltres
La Coral Montau us convidem a participar en diverses activitats 
que hem preparat per treballar la tècnica vocal i us animem a 
participar d’un assaig de l’entitat. Seguiu les nostres xarxes 
socials per sumar-vos-hi!

A on? 
 Facebook https://bit.ly/3ky7yaL
 Instagram: @coralmontau

Organitza: Coral Montau

Diumenge 27 de setembre

Programa especial de Ràdio Begues
Connecta’t a www.radiobegues.cat i segueix l’actualitat de les 
entitats de Begues. Escolta qui són, què faran i a on les pots 
trobar! No et pots perdre aquest especial de la Mostra d’Entitats 
que dona veu a les entitats que segueixen fent i vivint Begues.

Divendres 25 de setembre
de 18.30 a 20.00 h
Entrenament de bàsquet en viu del Mini 
masculí  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més petits del nostre club; on podreu 
eure com aprenen el seu esport favorit amb amistat i diversió!!!!

A on?
 Instagram @basquetbegues

Organitza: Club de bàsquet Begues

Divendres 25 i dissabte 26
de setembre a les 20.00 h

Actuació dels Timbalers de Begues
A ritme de timbals! Us proposem reviure algunes de  les nostres 
actuacions. Balleu amb nosaltres? 

A on?
 Instagram: https://www.instagram.com/timbalersdebegues/
 Facebook: https://www.facebook.com/timbalers.begues

Organitza: Timbalers de Begues

Del 20 al 25 de setembre 

Primer Concurs de Cartells
del Begues Rugbi Club
El 5è aniversari del Begues Rugbi Club ja és aquí! T’animes a 
posar-li imatge? Presentem el primer concurs de cartells del 
nostre club. El dia 25 es donarà a conèixer la persona guanyadora.

A on?
 Instagram @beguesrc  

Organitza: Begues Rugbi Club

Dimarts 22 de setembre
a les 18.00 h
Benvinguda de la 13a Mostra d’Entitats
Videomissatge de benvinguda a la 13a Mostra d’Entitats de 
Begues. 
A on?

 Ajuntament de Begues

Divendres 25 de setembre
a les 18.00 h
Meditació mildfulness.
Us convidem a practicar la meditació mildfulness. Amb Margot 
Vivet farem un col·loqui i una meditació que podreu gaudir a partir 
d’aquest dia a l’instagram de l’entitat. 

A on?

        Instagram @maragdaespai

Organitza: Associació Maragda

Joc “Herbes remeieres de les bruixes
de Begues” amb l’aplicació Kahoot.
Les Bruixes de Begues i el CEB hem preparat un Kahoot obert 
sobre les herbes remeieres. Podeu jugar-hi el dia que vulgueu! 
Només us demanem que quan hi juguis ens facis arribar dues 
fotografies al correu electrònic del CEB centredestudisbegue-
tans@gmail.com: una fotografia on es vegi que estàs jugant i una 
altra amb una planta o element del joc. Les fotografies es publica-
ran al web del CEB.

A on?
 Web CEB: http://centredestudisbeguetans.cat/
 Facebook: centredestudisbeguetans
 Kahoot https://kahoot.com/ o descarrega l’aplicació.

Organitza: Centre d’Estudis Beguetans

Collage creatiu
Estem segurs que durant el confinament heu tingut temps de ser 
molt creatius! Així doncs, si sou dels qui heu creat alguna imatge o 
fet alguna fotografia de productes artístics o creatius, us demanem 
que ho pengeu amb el hashtag #JoCreoABegues.

A on?
 Facebook: https://www.facebook.com/elcolomar/

 Instagram: @elcolomar

Organitza: Tallers d’art el Colomar de Begues

Del 21 de setembre
al 4 d’octubre
Vídeo de presentació dels
Amics dels Vehicles Clàssics.
Hem preparat un vídeo on hi podràs veure un resum del què vol 
ser l'associació: sortides amb vehicles clàssics, restauració i 
col·leccionisme. 

A on?
 Facebook: amicsvehiclesclassicsbegues
 Instagram: avcbegues
Organitza: Associació dels Amics dels Vehicles Clàssics.

La vida és un Cabaret!
T’agrada cantar, ballar, fer teatre,…? Ens ho vols ensenyar? Doncs 
a l’enllaç que compartim hi trobareu la lletra en Català de la cançó 
de Cabaret, us graveu cantant-la i ens compartiu el vídeo a la 
pàgina de Facebook de l’entitat. A veure qui ens fa la versió més 
enginyosa!

A on?
 Facebook: https://bit.ly/32H4Euo
Organitza: Teatre Musical de Begues

Trencaclosques de Xocolata Infinita
El Grup d’Esplai Uraka hem confeccionat el puzzle de la Xocolata 
Infinita. Us agraden les endevinalles? Us convidem a tota la família, 
grans i petits, a imprimir el puzzle i passar una estona divertida. 

A on?
 Twitter @EsplaiUraka
Organitza: Grup d’Esplai Uraka

Dijous 1 d’octubre

Estrena del nou Portal web de les entitats de 
Begues
A través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Begues us 
presentem el nou Portal web de les entitats. Un espai on hi podràs 
trobar tota la informació de l’associacionisme beguetà en un 
format dinàmic i proper per estar al dia de l’activitat de la xarxa 
d’entitats del poble.
www.entitatsbegues.cat 

Divendres 2 d’octubre
de 21.15 a 22.30 h

Entrenament de bàsquet en viu dels Sèniors  
Des del Club Bàsquet Begues et convidem a participar dels 
entrenaments dels més grans del club. Podreu observar i gaudir 
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