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ACTA DE LA SESSIÓ PARTICIPAIVA DE 
PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES SLOW 

 
SESSIÓ DIA 30 DE MAIG DE 2013 

PRESENTACIÓ D’INICIATIVES SLOW 
EDUCACIÓ LENTA Sr. Joan Domènech  

(Director del CEIP Fructuós Gelabert i autor del llibre Elogi de 
l’educació lenta) 

TURISME SOSTENIBLE Sr. Alejandro González (Tècnic 
de Projectes de Formació i Emprenedoria a Eco-Union) 
SLOW FOOD BARCELONA Sra. Annalisa Giocoli 

( Associació Slow Food ) 
 

I DINÀMICA DE DEBAT 
 

 

 

BEGUES  CITTÀSLOW
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Dins dels actes programats com a part del desenvolupament de la Fase de difusió, reflexió i debat 

del procés participatiu Begues Cittàslow, ha tingut lloc la tercera sessió participativa, realitzada el 

dia 30 de maig a partir de les 19:00h. a la sala L’Escorxador.  

 
En aquesta ocasió el taller participatiu s’ha desenvolupat en format de taula rodona, comptant amb 

la presència de tres ponents que han ofert la visió del moviment slow des de la perspectiva de 

difernts iniciatives: una relacionada amb l’educació, una segona relacionada amb el turisme i una 

tercera relacionada amb el menjar i la restauració. 

 

El debat participatiu posterior ha permés aprofundir en diferents aspectes de les ponències. Per tal 

de facilitar que totes les persones participants tinguessin oportunitat d’expressar el seu parer, la 

dinàmica participativa ha combinat la distribució de paraules entre les persones presents, junt amb 

el recull de preguntes i comentaris a través d’unes butlletes dissenyades especialment per a la 

sessió. D’aquesta manera també s’ha pogut ordenar el temps dedicat durant el debat a cada un 

dels temes presentats. 

 
La sessió s’ha desenvolupat amb el següent ordre del dia: 

 

Ordre del dia 

 

19:00h  (5’)   Recepció dels assistents 

19:05h  (5’)   Presentació de la sessió 

19:10h  (5’)    Presentació dels ponents  

19:15h (20’)  EDUCACIÓ LENTA  a càrrec del Sr. Joan Domènech (Director del CEIP Fructuós 

Gelabert i autor del llibre Elogi de l’educació lenta) 

19:35h (20’)   TURISME SOSTENIBLE  a càrrec del Sr. Alejandro González (Tècnic de Projectes 

de Formació i Emprenedoria a Eco-Union) 

19:55h (20’)  SLOW FOOD Sra. Annalisa Giocoli (Associació Slow Food Barcelona ) 

20:15h (60’)  Debat 

21:15h (5’)   Conclusions i cloenda 
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2. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

A continuació relacionem un breu resum del contingut de les diferents ponències 

 
Resum de la ponència del Sr. Joan Domènech: Educació lenta 
El temps:  és habitual l’expressió “no tenim temps” . Sovint tenim la sensació que no tenim prou 

temps i que ens hem d’organitzar millor. La gestió del temps es converteix en una eina rellevant 

perquè sempre es planteja el dilema d’haver d’escollir, de decidir a què i com dediquem el temps 

del que disposem.  En realitat el que ens cal no és millorar la nostra organització, sinó que cal 

desenvolupar una mirada diferent envers els objectius a assolir i els temps i les actuacions a 

implementar per assolir-los.  

El plantejament de l’educació lenta parteix de tenir una mirada diferent sobre el temps. De fet, 

planteja un punt de vista divergent de la tendència actual. 

L’escola va néixer precisament quan es va definir un ESPAI i un TEMPS específics per a 

desenvolupar l’activitat educativa. La creació de l’escola com a espai on es concentra l’educació 

s’organitzen els aprenentatges és un procés que entra en la lògica de la millor organització i gestió 

del temps. Aquest model no està exempt de reproduir els problemes i la complexitat de la nostra 

societat i desenvolupa pràctiques i transmet valors contradictoris, com ho és la nostra societat. En 

aquest sentit el concepte del temps i de la seva relació amb els aprenentatges es veu distorsionat .  

Tot i que existeixen diferents models d’ensenyament, existeix una tendència general a concentrar 

l’educació en  la transmissió de continguts i coneixements que podríem “catalogar” com a 

principalment superficials. 

La situació actual ( amb índexs de 30 – 35 %  de fracàs escolar a finals de secundària ) de 

sobrecàrrega curricular, on prima l’anàlisi quantitatiu (fins i tot per a fer valoracions d’indicadors 

qualitatius es fan “mesures” en paràmetres quantitatiu), és una gran incongruència que mostra la 

manca de rumb i el determinisme economicista que domina la nostra societat i el nostre sistema 

educatiu. 

Per tot plegat, la reflexió sobre el temps és molt pertinent actualment, donat que s’ha desenvolupat  

un procés “pervers”,  en que s’ha deixat de tenir en compte les necessitats del ritme humà per 

desenvolupar aprenentatges. S’ha passat a valorar l’adquisició de més aprenentatges, per sobre 

de la necessitat de cadascú per assolir-los.  Els aprenentatges s’han de fer en un temps i un ritme 

determinat, no limitat, i això no es respecta. Tampoc es té en compte que l’aprenentatge és un 

procés i que té necessitat de temps per a fer, però també cal disposar de temps per a conversar, 

per aplicar coneixements adquirits, per a reflexionar… En canvi, es concentra l’atenció en el temps 

per a fer, per assolir més aprenentatges, obviant que la sobre estimulació no accelera els 

aprenentatges. La resposta no és anar a poc a poc, sinó que cal que ens adaptem al ritme de cada 

infant. 
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Mirant els clàssics, s’observa que els grecs tenien diferents concepcions del temps. Per una banda, 

existeix el déu CRONOS que reflecteix el temps que duren les coses. Per altra banda, una altra 

personificació del temps és el deu KAIRÓS, que representa els cicles de la natura, el temps que 

necessiten les coses per esdevenir, per a “poder ser” 

Aquestes són diferents mirades sobre un mateix concepte. 

El procés progressiu i sistemàtic de fragmentació del temps i de la nostra vida en compartiments 

estancs ens fa esclaus de CRONOS…perquè és difícil delimitar el temps “a priori”. Arribem a un 

predomini, que marca l’escala i proporció de la nostra activitat, del nostre dia a dia,…un predomini 

del CRONOS sobre el KAIRÓS. 

Acostumem a “marcar” el temps de que disposem i després volem encabir-hi totes les activitats que 

“hem de fer”. 

Els aprenentatges que volem fer, que necessitem no els podem programar en el temps “a priori”. 

Per a madurar és necessari un temps “no limitat”. 

A l’escola, en general: no disposem del “temps just necessari”. 

L’escola es perverteix com a generadora d’éssers “productius”, cada infant ha de produir i realitzar 

molta activitat (aquesta creix cada vegada més ) …i descuidem el temps per a: 

- reflexionar 

-aplicar els coneixements, practicar “a la realitat”… 

-badar, el temps de “quan no hi ha rellotge”, en la infància és el temps de joc… 

Aquests ingredients són imprescindibles per a la maduració i el creixement personal i social. 

A partir d’un programa educatiu sobrecarregat i de projectes que el “serveixen”, només falta que, a 

més, el model social competitiu encara deixi menys marge per a desenvolupar experiències 

alternatives, apostes per a nous models que treballin en una altra dimensió dels temps. 

Confonem: 

L’augment dels coneixements (creixent)  amb les capacitats d’assimilar aprenentatges (limitat) – tot 

i que algunes eines permeten i faciliten disposar de més capacitat – 

Podem reflexionar sobre els aprenentatges bàsics, els que són necessaris i justos…podem fer-ho 

tenint en compte la diversitat de ritmes de nens/es i no descuidar les connexions amb l’entorn 

social, familiar...  

A mode de conclusió es destaca que es poden identificar 5 característiques comunes a tots els 

moviments i experiències que reclamen una mirada diferent envers el temps i la seva organització, 

els anomenats moviments slow o de la lentitud: 

1 Busquen el “temps just” per a desenvolupar la seva activitat. 

2 S’orienten cap a la qualitat. 

3 Tenen la voluntat de retornar temps a les persones. 

4 Treballen al present, sense renunciar al bagatge del passat i posant la mirada en ell futur 

“sostenible”. 

5 Es posicionen críticament respecte les injustícies i disfuncionalitats socials. 



                                                                                                             

            5 
 

Resum de la ponència del Sr. Alejandro González: Turisme sostenible 
El turisme lent, entès com un tipus de turisme sostenible, és a dir aquell que respon a les 

necessitats del turista, alhora que protegeix i millora les oportunitats de futur del territori receptor, 

és una manera de viatjar diferent, que respecta l’entorn, la cultura i la natura. 

Aquest tipus de turisme dóna resposta a una demanda de serveis turístics diferent, que cerca 

experiències diferents i vol conèixer la història del territori, la seva gent, els productes de la terra... 

El turista lent,  és un tipus de turista diferent d’aquell més hedonista,  que vol veure-ho tot i que és 

efímer per al territori, arribant, consumint tot allò que es destacable i que marxa sense haver fet un 

lligam amb el territori. El turista lent cerca altres elements: 

‐ Lentitud, no cal apressar-se. 

‐ Vol fruir d’allò local 

‐ Té un altre concepte de la qualitat 

‐ Té un comportament més sostenible, per exemple utilitza mitjans de transport més 

sostenibles, tot i que li comportin un viatge més costós temporalment (transport públic, 

bicicleta) 

‐ Cerca i valora la interacció amb el territori i la seva gent. Vol interactuar amb les persones 

del territori, cerca empreses locals per a satisfer les seves necessitats i també cerca la 

interacció amb altres turistes. 

‐ Cerca i valora l’autenticitat 

‐ Vol emocionar-se i recordar moments entranyables. En aquest sentit l’hospitalitat ajuda a 

generar moments memorables. 

Per desenvolupar una oferta turística determinada, el territori primer ha de plantejar-se quin tipus 

de turisme es vol atraure, quin tipus de visitants i quins serveis es volen oferir. Cal doncs, dur a 

terme una planificació que permeti maximitzar els recursos a destinar, cal preveure com es 

gestionaran les inversions en infraestructures que es duguin a terme. També és important preveure 

la possibilitat d’oferir diferents opcions i possibilitats a les persones que vulguin visitar el nostre 

entorn, perquè oferir més opcions és una forma d’allargar estades. Cal valorar les característiques 

del territori per poder atraure un turisme de major qualitat, desenvolupant activitats turístiques que 

tinguin poc impacte a l’entorn, i que en canvi tinguin molt de potencial. En la planificació també cal 

implicar a diferents agents del territori, no només els titulars de negocis hotelers i restauradors. 

També és important incorporar als productors locals, sobretot de productes ecològics, que poden 

trobar un espai de sortida als seus productes mitjançant una oferta conjunta. Per altra banda, a 

més de la col·laboració entre els agents del territori, també cal desenvolupar aliances amb 

operadors turístics que puguin desenvolupar paquets turístics amb l’oferta que es troba al territori. 

En darrer terme, cal tenir en compte que desenvolupar un nou model turístic necessita de temps, 

col·laboració en xarxa i no s’ha de veure afectat pels temps i canvis polítics en el govern del 

municipi. 
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Resum de la ponència de la Sra. Annalisa Giocoli: Slow Food 
 

Slow Food és una associació eco gastronòmica sense ànim de lucre finançada pels seus membres. 

 

El moviment Slow Food va néixer a Itàlia el 1989 com un moviment de resistència i una reacció a la 

cultura de l’acceleració identificada internacionalment pel concepte de fast food (menjar ràpid). Es 

també una reacció a un estil de vida accelerat que comporta indiferència i superficialitat envers tot: 

els llocs, les persones, el menjar....Es va fundar per contrarestar la fast food i la fast life, impedir la 

desaparició de les tradicions gastronòmiques locals i combatre la falta d'interès general per la 

nutrició, pels orígens, els sabors i les conseqüències de les nostres eleccions alimentàries.  

 

És un moviment per a la tutela i el dret a menjar bé: l’aliment és cultura, identitat i riquesa: “tornem 

a descobrir els nostres sentits aprenent a conèixer l’autèntic aliment”...”siguem responsables amb 

nosaltres mateixos i amb l’entorn. 

 

Avui, amb més de 100.000 membres a tot el món, fomenta una nova lògica de producció 

alimentària, desenvolupa programes d'educació alimentària i actua a favor de la biodiversitat. 

 

Es centra en la gastronomia com a part de la cultura, de les tradicions locals i de la identitat de les 

regions. Planteja que cal una reeducació en la nostra relació amb els aliments. Defensa la cultura 

de l’aliment bo (de qualitat), net (no transgènic) i just (respectuós amb els productors i els 

consumidors).  

 

El moviment Slow Food a Barcelona desenvolupa diferents projectes entre els que destaquen els 

restaurants Slow Food Km 0, la celebració del Mercat de la terra a Barcelona, els Slow Kids o 

tallers per a infants i la creació d’un hort social a la Font de la Guatlla, a Barcelona. 

 

Slow Food Barcelona també treballa en biodiversitat i per a la economia pagesa en projectes com: 

 

L’Arca del Gust (un catàleg de més de 900 productes en risc d’extinció, contaminació o oblit): 

patata del bufet, ovella ripollesa, brotons i espigalls, col paperina i escarola perruqueta,  

gall del Penedès.  

Els Baluards (projectes de suport als petits productors per promoure la producció artesanal i 

garantir un futur viable a aquests aliments): mongetes del ganxet, vi de malvasia de Sitges. 
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Slow Food ha impulsat el moviment Slow Cities, una agrupació espontània de pobles i ciutats amb 

el compromís d'incrementar la qualitat de vida dels seus ciutadans, especialment (però no només) 

pel que fa a l'alimentació. Les Ciutats Lentes es mantenen fidels a unes normes que milloren la 

qualitat de vida: restriccions al trànsit en els centres urbans, polítiques d'infraestructures 

respectuoses amb les característiques de la localitat, etc. Les Slow Cities salvaguarden els 

aliments tradicionals promovent espais i ocasions per al contacte directe entre consumidors i 

productors. Hi ha Slow Cities des de Noruega fins a Brasil, i diverses desenes d'elles només a 

Itàlia. 

 
 
 
3. PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL DEBAT 
 

El debat posterior ha permès aprofundir en alguns dels conceptes exposats pels ponents. En 

aquest sentit s’han recollit diferents intervencions en els tres temes exposats. 

Les intervencions relacionades amb la qüestió de l’educació lenta han mostrat preocupació sobre 

la integració de nens que estan educant-se en models alternatius en que es té una concepció del 

temps Kairòs, quan s’han d’incorporar a una societat en la que impera el model Cronos. També 

s’ha recollit demandes sobre quina és la manera per a treballar a l’escola pública amb un concepte 

del temps i dels ritmes segons el model Kairòs, i s’ha plantejat si aquest abordatge només es pot 

fer des d’iniciatives privades, per manca d’interès a l’escola pública. En aquest sentit el debat ha 

portat a concloure que l’escola pública pot adaptar el currículum a formes diferents de fer i que per 

a desenvolupar experiències d’aquest tipus a l’escola pública cal implicar el professorat, doncs 

suposa el 80% de l’èxit de qualsevol iniciativa que es vulgui dur a terme. 

 
Les intervencions en relació al turisme sostenible han recollit l’interès per conèixer quins són els 

passos per a introduir el turisme lent al municipi, quines rutes  i recursos es poden destacar al 

municipi i quines alternatives hi ha més enllà del senderisme com a oferta, així com el paper del 

turisme cultural com element d’atracció. En aquest sentit el debat ha portat a destacar que cal que 

els diferents agents del territori identifiquin i analitzin els recursos disponibles i que el territori en 

disposa de molts i diversos, des del turisme esportiu (escalada, mountain bike,..), fins al turisme 

agroecològic que presenta l’oferta de productors autòctons, a més de l’aprofitament de recursos 

culturals existents. L’important és conèixer què existeix, destacar allò que fa autèntic al territori i el 

diferencia, i treballar per a vincular-ho i connectar-ho dins d’una oferta conjunta. 

 
Les intervencions en relació al moviment Slow Food han plantejat interès per explorar mecanismes 

per relacionar els productors locals i els restauradors, com amb el projecte Km. 0. També s’ha 

plantejat interès per a desenvolupar experiències de cultiu per a l-autoconsum, així com per a 

desenvolupar horts socials en els quals allò important potser no ho és tant la producció sinó també 
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els valors que es transmeten compartint, la vessant educativa que comporta aprendre a respectar 

els ritmes de la natura, el foment de la paciència, el valor del producte elaborat per un mateix, a 

més d´esdevenir un lloc de trobada per a la comunitat. 

 

A més de les intervencions i preguntes generades durant el debat, també s’ha recollit reflexions i 

propostes d´actuació: 

‐ Organització de xerrades sobre experiències educatives que ara s’estiguin desenvolupant 

tant a nivell privat com públic ( Xell, Congrés Indians, Encants, Hub en UK,…) 

‐ Fomentar des de projectes educatius existents al poble,  les escoles o a espais informals, 

la  “re-educació” en els ritmes, el gust, la consciència… 

‐ Fer activitats a casa de persones veïnes que vulguin generar espais d’interrelació i 

generació de comunitat. 

‐ La protectora d’animals pot ser un recurs educatiu i per a fer activitat turística. 

‐ Tenim (a Begues) un productor local ecològic. Promoure el consum de productes locals, 

centralitzar la producció. Propostes a comerciants locals: carnisseria, forn de pa, 

formatges…generació de xarxa, a partir de petites experiències anar consolidant projectes 

que girin al voltant de la confiança i la convivencialitat. 

‐ Creació d’un grup de treball per tractar temes d’educació lenta entre famílies. 

 

 


