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Objectius 
 

El Projecte Begues Cittaslow-Territoris Serens inicia una segona fase en la qual la participació 

de la ciutadania s’articula al voltant de grups de treball temàtics, generats i liderats per 

persones del municipi.  En aquesta fase del procés, es preveu organitzar el treball dels grups 

temàtics seguint una estructura en dos nivells diferenciats: 

 
- Organització i coordinació dels grups temàtics per desenvolupar una acció conjunta 

sota el paradigma i principis de la Cittaslow – Territoris Serens. 

 

- Desenvolupament autònom dels grups de treball temàtics, amb el suport de la resta 

de grups quan aquest sigui requerit. 

 

El personal tècnic d’EDAS, com a conductors metodològics del procés, mantenen el seu 

paper de dinamització i acompanyament amb l’objectiu d’organitzar i coordinar els 

diferents grups de treball temàtics per tal que desenvolupin un treball en xarxa sota el 

paradigma i principis de la Cittaslow-Territoris Serens. 

 
Per tal d’assolir aquest objectiu, el personal tècnic d’EDAS desenvoluparà un treball 

d’acompanyament als grups que tindrà com a fites: 

 
- Definir i consensuar una estructura organitzativa interna  

- Definir i consensuar objectius (Visió) i valors a compartir  

- Definir i consensuar dinàmiques internes de treball i de suport entre els grups de treball 

- Definir i consensuar  mecanismes de comunicació interna dels grups de treball 

- Definir i consensuar estratègies i mecanismes de comunicació i relació amb altres 

agents del territori (Ajuntament, entitats i ciutadania) 

 

Per altra banda, durant el desenvolupament d’aquesta fase, EDAS també pot oferir 

assessorament general per a la organització interna dels grups temàtics així com per a la 

posada en marxa de llurs propostes d’acció, fins que aquests funcionin autònomament. 
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Pla de treball i calendari previstos 
 
 
La següent taula inclou una proposta de calendari i possibles tasques a desenvolupar: 

 
 

 
Calendari  Tasques a desenvolupar 

Organització 
dels grups 
temàtics 

Juny‐ Juliol‐ Agost 

 
Identificació dels grups temàtics i de les persones de referència  
(ja realitzat) 
 
Difusió i captació de persones interessades a prendre part als 
grups temàtics (en procés) 
 
Inicis del treball intern d’organització dels grups temàtics (en 
procés) 
 

 
Organització 
interna i 

difusió externa 

Setembre 

 
Constitució de l’Espai de Coordinació dels grups temàtics (Es 
proposa que a aquestes reunions es convoqui almenys a totes les 
persones implicades a tots els grups) : 
 
- Tractament  de qüestions comunes:  
• Presentació i deliberació  d’una proposta d’organització 

interna (estructura, distribució de tasques, periodicitat 
reunions,...);  

• Establiment de calendari per a tractar altres qüestions 
internes:  Consens d’objectius compartits (Visió) i valors;  
Establiment d’un protocol per al suport a altres grups; 
Definició de necessitats i mecanismes de relació i difusió 
internes i externes,... 

 
- Compartir el resultat del treball dels grups temàtics:  

dificultats, necessitats, dubtes, fites assolides,... 
 

Següents mesos 

fins el mes de Març 

 
Treball intern dels grups temàtics 
 
Reunions Espai de Coordinació (segons periodicitat establerta) 
 

 
 


