
                                                                                                             

            1 

 

 
 

 
 

 

TERRITORIS SERENS 
 
 
 

 
ACTA 

 
SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L´ESPAI DE 
COORDINACIÓ DELS GRUPS TEMÀTICS  

  
 

Data: 4 de setembre 2013 

Hora: 19h 
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1. Benvinguda i constitució de l’Espai de Coordinació 
 

La sessió s´inicia amb la benvinguda per part de la Sra. Margarida Camprubí  Vendrell, primera 

tinenta d’Alcaldia i Regidora de Comunicació, Participació Ciutadana, Polítiques Transversals, 

Serveis Socials, Comerç i Turisme. Destaca que des de l’inici del procés participatiu Begues 

Cittaslow-Territoris Serens, el número de persones i entitats interessades en el mateix ha anat 

augmentant. Aquest interès es concreta en la creació de diferents grups de treball per àmbits 

temàtics, oberts a la participació i aportacions d’aquelles persones que s’hi vulguin sumar. 

 
El principal objectiu de la sessió és, doncs, la constitució de l´Espai de Coordinació dels grups 

temàtics del procés Begues Cittaslow-Territoris Serens. Amb aquesta intenció s´ha convocat a les 

persones que prenen part en els mateixos.  

 

La finalitat d´aquest Espai de Coordinació és facilitar l´organització del treball conjunt dels diferents 

grups temàtics i enriquir la seva acció coordinada, a partir de la discussió d´una proposta 

metodològica per al seu funcionament. Es preveu que aquest Espai de Coordinació es celebrarà un 

cop al mes, seguint el següent esquema de treball: primera hora dedicada al treball per grups 

temàtics, segona hora posada en comú en assemblea de coordinació. 

 

La constitució de l’Espai de Coordinació es fa efectiva amb aquest acte celebrat a l’Ajuntament de 

Begues. 

 

 

2. Presentació de nous grups temàtics  
 

A continuació es presenten quatre nous grups temàtics de treball que s’han generat a partir de la 

iniciativa ciutadana  durant els mesos d’estiu, i que s’afegeixen als que es van establir a partir de la 

sessió de treball propositiva realitzada el dia 29 de Juny de 2013: 

 

1. Espais de silenci. La finalitat d’aquest grup de treball és facilitar l’establiment de zones de 

l’entorn natural de Begues (muntanyes, boscos, camps,...) on es preserven unes 

condicions especials de calma i serenor: fonamentalment es restringeix l’accés de vehicles 

a motor i les activitats “sorolloses”. 

 

2. Fet a Begues. La finalitat del grup de treball és treballar per la promoció dels productes 

autòctons del municipi. 
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3. Pactes econòmics de futur. La finalitat d’aquest grup és reflexionar i fer propostes per tal de 

fomentar nous pactes econòmics entre els agents polítics, socials i econòmics per al futur. 

 

4. La ciutat possible / Poble i benestar. La finalitat d’aquest grup és desenvolupar un marc 

general sota el qual es puguin englobar els diferents projectes, a partir de la reflexió i el 

debat sobre el seu objectiu final: la construcció col·lectiva de poble, sota el paràmetre que 

el poble (la ciutat) ha d’estar al servei de la ciutadania. A partir d’aquest treball es preveu 

generar un marc conceptual dels valors i objectius del propi procés participatiu, que puguin 

ser compartits per tots els grups de treball temàtics. En aquest sentit es plantegen diversos 

interrogants: què podem fer per a millorar el nostre poble? Quins models existeixen? Com 

pot afectar aquest nou projecte de futur a la població? A quines prioritats pot donar 

resposta? 

Algunes de les idees que es plategen per al debat són: Els projectes i actuacions concrets 

que s’articulen al voltant dels grups temàtics, cal que comparteixin uns valors comuns. En 

aquest sentit es planteja que la finalitat de la ciutat/poble és aconseguir les millors 

condicions de vida per a les persones que hi resideixen evitant el malbaratament de 

recursos i amb el menor impacte ambiental possible. La ciutat/poble acostuma a 

desenvolupar-se/construir-se tenint en compte els interessos d’una part de la població, 

però no té en compte la resta…És molt important analitzar els efectes col·laterals 

d’actuacions concretes. També convé reflexionar i consensuar quines són les prioritats del 

municipi. Tenim “dret a la ciutat/poble”: qualsevol persona independentment de la seva 

condició, origen, edat, sexe, etc…ha de tenir el mateix dret a la ciutat ( repartiment 

equitatiu de serveis, proximitat, gaudir de més temps lliure, de més qualitat de vida…) 

 

 

3. Posada en comú dels grups temàtics  
 

A continuació es realitza una ronda de paraules durant la qual les persones que representen els 

diferents grups de treball temàtics, exposen el resultat de la feina desenvolupada fins el moment, 

així com necessitats, dificultats, dubtes,... que se’ls puguin haver plantejat. També s’aprofita per fer 

un recull dels diferents interessos de les persones participants, per tal d’ubicar-se en els diferents 

grups de treball i si s’escau per fusionar grups que puguin tenir interessos afins i coincidents. 

 

Grup Hort Comunitari 

Es comenta que han conegut un model d’hort comunitari que podria ser el referent per al projecte: 

el model Hort de les Flors. Es caracteritza per ser un espai ampli, en el que es fomenta la 
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convivència de diferents col·lectius, que es basa en la metodologia de bancal elevat, amb plantes 

aromàtiques…seguint la filosofia de treball de Mariano Bueno. 

S’acorda que es passarà a l’equip tècnic l’enllaç d’un vídeo explicatiu on es proposa aquest model 

per a penjar-lo al blog del procés (http://beguescittaslowproces.wordpress.com/2013/09/16/noticies-

dels-grups-de-treball-hort-comunitari-model-dhort-per-a-begues). 

 

Es plantegen possibles ubicacions per a l’hort comunitari a Begues: davant de l’Ambulatori ( té molt 

bones condicions ); en Sergi Pol proposa els 4000m2 al costat del casino ( mentre no sigui terreny 

per a equipaments ). 

 

Grup Turisme responsable i ecològic 

Cristina ens comenta que volen fer un recull d’activitats i d’equipaments d’allotjament existents i 

una projecció sobre aquelles/s que es podrien desenvolupar en un futur. 

Model Bed & Breakfast ( acollida, informació, integració a la vida,…) 

Cabanes als arbres,  

Cases rurals rehabilitant edificis en desús,… 

Es planteja la possibilitat d’unificar aquest grup amb el d’Iniciatives privades locals: promoció 

d’activitats slow a la natura 

 

Grup Bicicleta 

Inicialment el grup s’anomena Carril bici: millora i ampliació. Gemma proposa que aquest grup es 

pugui ampliar a temes genèrics relacionats amb la bicicleta. 

Rosa parla de l’agrupació de circuits bici + allotjament + restauració que han fet a Girona amb molt 

èxit… 

 

Grup Tractament de Residus – Sensibilització  

Roger ens explica que des de l’Associació 639 tenien previst programar unes jornades de 

conscienciació i d’intercanvi d’idees. En Roger, comunica la voluntat d’aquesta entitat, a la qual 

està vinculat, d’obertura a la participació intergeneracional i anima els grups a prendre-hi part. En 

aquest sentit es considera que pot ser una oportunitat per obrir els grups de treball a altres 

col·lectius. S’indica que especialment pot interessar establir algun tipus de vinculació amb aquestes 

jornades en el cas dels grups de Producció local i Fet a Begues (Economia Local). 

 
Per altra banda reflexiona sobre el fet que la sensibilització, comunicació, els valors, la 

formació…són aspectes transversals de gran importància. Per aquesta raó el grup de treball del 

qual és referent també tindrà representació en aquestes jornades de reflexió. 

 

http://beguescittaslowproces.wordpress.com/2013/09/16/noticies-dels-grups-de-treball-hort-comunitari-model-dhort-per-a-begues
http://beguescittaslowproces.wordpress.com/2013/09/16/noticies-dels-grups-de-treball-hort-comunitari-model-dhort-per-a-begues
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Es planteja la possibilitat que s’uneixi en un únic grup el tractament de residus junt amb el de 

estalvi energètic, però en un principi es mantenen com a grups independents. 

 

Grup Economia Local (cooperativisme) / Producció ecològica 

S’acorda la unificació de dos grups en un de sol. L’objectiu és relacionar l’economia local amb 

cooperativisme i producció ecològica. Inicialment es treballa amb la possibilitat de treballar per tal 

de fer una cooperativa de consum i producció de productes ecològics i de promoció de productes 

autòctons i de productors locals. Es planteja la possibilitat d’incorporar també el grup d’hort 

comunitari. 

 
Els integrants del Grup d’Hort Comunitari manifesten que en un principi prefereixen separar tots 

dos grups. Per una banda, es creu que la cooperativa tindrà una necessitat de productes i 

quantitats que no podrien ser cobertes per l’hort comunitari, i per altra banda aquest té una finalitat 

més relacional que econòmica, vol ser més un espai relacional, lúdic, no pas de caràcter productiu. 

 
En relació a aquesta qüestió es planteja una reflexió per tal de fomentar el treball coordinat i 

compartit, al voltant d’introduir lògiques de treball i pensament des de la perspectiva de la suma 

d’esforços (lògiques del “i”, “i”) i fer un esforç per relegar lògiques limitadores que plantegen des 

d’un inici la necessitat de separar, escollir, i que porten a restar (lògiques del “o”, “o”). 

 

Es planteja la possibilitat que aquest grups pugui treballar de manera coordinada amb el grup de 

Fet a Begues. 

 

Grup Educació 

Formen el grup unes 15 persones ( mares, persones en procés de formació (pedagogia) i mestres 

d’educació lliure ) 

 
Volen començar a treballar el tema de la localització d’espais. Encara que és molt important la fase 

de definició del projecte, detectant necessitats, valorar totes  les possibilitats existents. 

 
Són un grup de persones amb inquietuds que ara porten els seus fills i filles a escola pública; 

també es considera interessant promoure canvis en la escola pública, però els falten ponts de 

contacte: Margarida s’ofereix per a facilitar aquests contactes i possible mediació. Per altra banda 

se’ls recomana que l’important en aquest moment inicial és clarificar el que es vol fer i per on 

començar (planificar). 
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4. Acords  
 

1) Es recullen les propostes d’unificació dels grups de treball següents: 

 Grup Turisme responsable i ecològic i Iniciatives privades locals: promoció d’activitats 

slow a la natura 

 Grup Economia Local (cooperativisme) i Producció ecològica. Aquest grup treballaria 

de manera coordinada amb Fet a Begues 

 

2) Es recull la proposta que el grup Carril Bici, ampliï la seva actuació a tots tipus de 

temàtiques relacionades amb la bicicleta. En temes relacionats amb el turisme i bicicleta es 

pot coordinar amb el grup de turisme 

 

3) S’acorda que el lloc de trobada habitual per a les reunions de l’Espai de Coordinació serà 

l’edifici de l’Ajuntament ( 2ª planta ).  

 
4) S’estableix que les sessions es celebraran el primer dimecres de cada mes. La propera 

reunió serà el dimecres 2 d’octubre a les 19h. 

 

 

5. Idees a destacar i torn obert de paraules 
 

Abans del torn obert de paraules, l’equip tècnic distribueix entre les persones assistents una Fitxa 

d’inscripció als grups temàtics (s’adjunta com annex), en la qual es recullen dades de contacte i els 

diferents interessos per a participar en els grups de treball. També es distribueix un full per recollir 

l’autorització de les persones referents dels grups per a la inclusió de dades de caràcter personal al 

blog informatiu del procés. 

 

En aquest apartat, destaquem alguns dels comentaris i idees que s’han generat durant el debat i 

que poden ajudar a organitzar el treball de coordinació en el futur: 

 

- Es considera necessari que per tal de fomentar el treball coordinat i compartit, cal introduir 

lògiques de treball i pensament des de la perspectiva de la suma d’esforços (lògiques del 

“i”, “i”) i evitar la utilització de lògiques limitadores que plantegen des d’un inici la necessitat 

de separar, escollir, i que porten a restar (lògiques del “o”, “o”). 

- Es planteja la necessitat que les “responsabilitats” individuals pel que fa al lideratge dels 

grups o altres tasques a realitzar necessàries per al funcionament dels grups i del propi 
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procés,  tinguin “data de caducitat” i que es prevegi una rotació de les persones referents 

dels grups temàtics i de la coordinació general. 

 

Roger vol compartir una reflexió al voltant de comentaris que ha anat recollint al voltant d’aquest 

procés participatiu: hi ha persones que no troben coherent que un projecte com aquest el porti (es 

contracti per a facilitar-lo ) una empresa privada. 

Chus contesta que ella valora molt positivament, igual que altres persones, que aquests projectes 

es liderin des de empreses externes, per la seva professionalitat i l’aplicabilitat de la experiència en 

diferents àmbits. Margarida comenta que un dels principals motius per contractar una empresa 

externa és la necessitat que hi hagi un referent tècnic que pugui conduir metodològicament el 

procés quan no ho poden fer les persones de referència de l’Ajuntament.  

Roger considera que és una bona oportunitat per la procés, donat que el poble està ple de gent 

que vol implicar-se i participar. 

És conclou fent referència a la importància que pot tenir per al procés la motivació i difusió que les 

persones que ja s’han afegit a aquest procés poden fomentar en  altres persones que vulguin 

incorporar-se als grups de treball.  

Per últim es reitera la disponibilitat de l’equip tècnic per oferir suport en qualsevol moment als grups 

de treball a través del correu electrònic beguescittaslow@gmail.com o el telèfon 93 278 19 82. 

 

 

 

 

6. Annexos 

 

  

mailto:beguescittaslow@gmail.com
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TERRITORIS SERENS 
 

 
 

NOM.......................................................................................................................... 

COGNOMS................................................................................................................ 

CORREU ELECTRÒNIC…..............…………………@………………........................ 

TELÈFON (1)..................................................................................... 

TELÈFON (2)...................................................................................... 

 

 

GRUPS TEMÀTICS ALS QUE VOL INSCRIURE’S (Assenyaleu amb una X) 

 

  Espais de silenci 

  Pactes econòmics de futur.  

  La ciutat possible / Poble i benestar.  

  Bicicleta  

  Tractament de residus: sensibilització 

  
Camins, accessos i llocs d'interès: Promoció, protecció, 

senyalització, manteniment i respecte  

  Estalvi energètic: campanya de conscienciació i educació 

  
Iniciatives privades locals: promoció d'activitats slow a la 

natura 

  Restauració d'edificis i lloguer social 

  Promoció producció ecològica 

  Turisme responsable i ecològic // Turisme cultural 

  Economia local ( cooperativisme ) 

  Hort social comunitari 

  Fet a Begues 

  Educació 

  Entitats i treball en xarxa 

 

SIGNATURA,                                        
 
 
 
 
 Begues,..........................de..........................................de 20......... 
 
En compliment de l’article 18.1 de la Constitució, regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a 

la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 

de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades de caràcter personal 
s’incorporaran a un fitxer, del que és responsable l’Ajuntament de Begues i seran objecte de tractament per gestionar les 

comunicacions i publicacions en l’àmbit de desenvolupament del procés Begues Cittaslow-Territoris Serens; no seran cedides 

a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei. Podeu exercir 

els drets d’accés, oposició,  rectificació i cancel·lació dirigint-se a l’oficina d’atenció al ciutadà o per correu postal a l’avinguda 

Torres Vilaró, 4. 08859 Begues o per correu electrònic a begues@begues.cat 

BEGUES  CITTASLOW 

 

 

 

 

Fitxa d’inscripció als grups temàtics 

 

mailto:begues@begues.cat
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TERRITORIS SERENS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BEGUES  CITTASLOW 

 
AUTORITZACIÓ PER LA INCLUSIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL  

AL BLOG INFORMATIU DEL PROCÉS 

 
L’empresa Espai d’Anàlisi Social, SL, com a dinamitzadora i coordinadora del procés 
participatiu Begues Cittaslow-Territoris Serens, ha elaborat un blog informatiu del procés. En 
el mateix es publiquen informacions relacionades amb el procés participatiu i els seus 
resultats. 
 
Entre els mateixos s’han organitzat una sèrie de grups temàtics, constituïts per persones 
residents o vinculades a Begues. Per facilitar el contacte amb els mateixos de terceres 
persones que puguin estar interessats/des en prendre-hi part, es fa necessari facilitar 
persones de contacte dels mateixos. Per aquesta raó, i atès que el dret a la pròpia imatge és 
reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 
1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, i d’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, Espai d’Anàlisi Social, SL, com a 
coordinadora del procés participatiu Begues Cittaslow-Territoris Serens, demana a cada una 
de les persones que són referents dels diferents grups de treball el seu consentiment exprés 
per a publicar en el blog el seu nom i cognoms i correu electrònic de contacte a fi que puguin 
esdevenir persona de contacte del seu grup de treball. 
 

En / Na______________________________________________________________ 
amb DNI o passaport ____________________________, autoritzo: 

Que el meu nom i cognoms i correu electrònic de contacte, puguin aparèixer en el blog 
http://beguescittaslowproces.wordpress.com/ com a persona de referència del grup de 
treball temàtic ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
del procés participatiu Begues Cittaslow-Territoris Serens 
 

_______________________, ______ d___________________ de 20____ 

Signatura, 

 

http://beguescittaslowproces.wordpress.com/

