
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

BEGUES  CITTÀSLOW 
 

UN PROCÉS COMPARTIT 

 

PROGRAMACIÓ DELS ACTES I 
TALLERS DE PARTICIPACIÓ 

CIUTADANA 



 

 

 

La Regidoria de Participació ha iniciat un procés participatiu per tal que la 

ciutadania aporti les seves idees a l’hora de definir un model de poble que, 

emmirallant-se en les CittàSlow, pugui esdevenir una alternativa al model de ciutat 

globalitzada i massificada.   

 

CittàSlow és una filosofia que engloba molts aspectes de la vida quotidiana dels 

pobles i de les persones. Volem destacar-ne aquells que prioritzen una forma de fer 

allunyada de les presses i més propera a una manera de fer més reflexiva i 

tranquil�la. En aquest sentit, es promouen iniciatives que permeten fer les coses 

lentament pensant allò que es fa, menjar productes ecològics d’origen proper o 

cercar un turisme de qualitat que s’estimi la natura i respecti l’entorn.  

 

La iniciativa Begues CittàSlow té com a objectiu definir estratègies transversals  que 

tinguin com a finalitat millorar el posicionament del municipi en el seu entorn. Per 

assolir aquest objectiu es parteix de la voluntat de tenir cura de l’ entorn natural i del 

medi ambient per tal de protegir la qualitat de vida de les persones que vivim a 

Begues, promocionant els valors i recursos locals necessaris per tal d’aconseguir-ho. 

 
Aquesta iniciativa serà conduïda metodològicament per l’empresa Espai d’Anàlisi 

Social, SL (EDAS) amb l’objectiu final de desenvolupar un procés informatiu, 

deliberatiu i propositiu que permeti definir una proposta de desenvolupament 

estratègic i de model de poble basada en els principis del moviment Città Slow, amb 

el concurs dels veïns i de les veïnes i dels agents socials, econòmics, tècnics i polítics 

de Begues.  

 

Us engresquem a participar-hi i a aportar la vostra visió de poble! 

 

Margarida Camprubí i Vendrell 

1ª Tinenta d’alcaldia 

Presentació  



 

 

 

Sessió informativa 11 d'abril L’Escorxador 

 
Enquesta de 
percepció 
electrònica  

Entre l'11 d'abril i el  
5 de maig 

www.begues.cat/Begues 
CittàSlow 

 

Xerrades-debat i/o sessions de Cinefòrum  

 
Sessió 1. Dia  2 de maig  a les 19.00h a L’Escorxador 

 
         XERRADA/DEBAT 

- INTRODUCCIÓ A LA CITTÀ SLOW Sr. Ricard Álvarez (EDAS) 

- TERRITORIS SERENS  Sr. Oriol Estela (Diputació de Barcelona)  

- Taller de participació ciutadana. 
 
Sessió 2. Dia  16 de maig  a les 19.00h a L’Escorxador 

 
        CINEFÒRUM: Iniciatives per construir una economia sostenible, 
solidària i  descentralitzada 

- Emissió del documental Homenatge a Catalunya II: presenta 
diferents models alternatius que no segueixen els patrons del 
mercat. 

- Debat posterior amb presència de la Sra. Joana Conill  
            (Universitat Oberta de Catalunya i coautora del documental) 

- Taller de participació ciutadana. 
 
Sessió 3. Dia  30 de maig  a les 19.00h a L’Escorxador 

 
        TAULA RODONA: Iniciatives slow 
         Ponents:    

- EDUCACIÓ LENTA Sr. Joan Domènech (Director del CEIP 
Fructuós Gelabert i autor del llibre Elogi de l’educació lenta) 

- TURISME SOSTENIBLE Sr. Alejandro González (Técnico de 
Proyectos de Formación y Emprendimiento en Eco-Union) 

- SLOW FOOD BARCELONA (Ponent a confirmar) 

- Taller de participació ciutadana. 
 

 
Taller ciutadà per elaborar 
propostes  

29 de juny a les 
10.00h 

L’Escorxador 

 

Programació d’actes  



 
 

 

 

 

La participació ciutadana requereix que la ciutadania pugui accedir a la 

informació sobre els continguts dels temes a tractar, així com a la documentació 

que es va generant com a resultat del procés. Per tot això està previst disposar de 

diversos suports i espais on us podreu informar sobre el procés de participació 

ciutadana: 

 

� Oficina d’Atenció al Ciutadà. 

� Punt d’Informació Juvenil. 

� El Butlletí de Begues. 

� Cartells informatius dels diferents espais participatius. 

� Ràdio local http://www.radiobegues.cat/  

� Espai específic a la pàgina web municipal 

http://www.begues.cat/BeguesCittàSlow   

� Twitter @BeguesCittaSlow 

� Facebook https://www.facebook.com/ajuntamentdebegues 

� Correu electrònic beguescittaslow@gmail.com 

 

Ràdio Begues farà entrevistes entre els participants als actes convocats. 

 

 

US CONVIDEM A PARTICIPAR EN LA DEFINICIÓ DEL FUTUR 

DEL VOSTRE POBLE! 

 
 
 
 

 
 
 

On puc informar -me  


