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Data: 2 d’octubre 2013 

Hora: 19h 

Lloc: Ajuntament de Begues 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

BEGUES  CITTÀSLOW
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0. Introducció 
 

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. 

 

La finalitat de l’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. L’Espai de Coordinació es continuarà convocant cada 

primer dimecres de mes, seguint el següent esquema de treball: primera hora dedicada al treball 

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

 

 
1. Treball per grups temàtics 
 
La sessió s´inicia amb el treball específic per grups temàtics de cada un dels projectes.  

Els grups de treball temàtics existents actualment són els següents: 

 

Grup Hort Comunitari: El seu objectiu és crear un hort comunitari al poble  

Grup Educació: El seu objectiu és generar reflexió sobre els models pedagògics i d’escola actuals i 
promoure la creació d’una escola lliure no directiva 

Grup Turisme Responsable i Ecològic, pel foment d’iniciatives turístiques d’aquest caire a Begues 
i la cura i promoció d’espais naturals d’interès 

Grup Bicicleta, per la reflexió i generació de propostes sobre aquest medi de transport 

Grup Economia Local: Inclou propostes com la promoció de producció ecològica i el foment del 
cooperativisme 

Grup Fet a Begues, per la promoció dels productes autòctons i l’artesania local 

Grup Tractament de residus – Sensibilització, per la divulgació i sensibilització sobre el procés de 
tractament de residus 

Grup Eficiència  i Estalvi energètic,   per  la promoció d’un procés de reflexió  i una campanya de 
conscienciació i educació en relació a l’estalvi energètic 

Grup restauració d'edificis i lloguer social, per  la recuperació d’habitatges, masos  i cases rurals 
per diferents activitats o per lloguer social 
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Grup Entitats i treball en xarxa, pel foment del treball en xarxa entre les entitats del poble 

Grup Pactes econòmics de futur, per tal de reflexionar  i  fer propostes en relació a pactes econòmics 
entre els agents polítics, socials i econòmics per al futur 

Grup  “Espais  de  silenci”,  per  facilitar  l’establiment  de  zones  de  l’entorn  natural  de  Begues  on  es 
preservin unes condicions especials de calma i serenor 

Grup 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 

 

 
Cal destacar la presència de noves incorporacions als grups, de manera que en aquest moment el 

total de persones que s’han adscrit a algun grup és de 40 persones1. En aquestes cal afegir  com a 

mínim 10 persones més que han manifestat el seu interès per a estar informades directament i 

incorporar-se posteriorment a un grup. 

 
El fet que no hagi estat possible assistir a totes les persones implicades a cada grup, així com 

l’existència de punts de connexió entre alguns dels projectes, ha possibilitat que alguns dels grups 

es relacionessin i hagin desenvolupat un treball conjunt.  

 
Cada un dels grups ha desenvolupat un treball intern en funció del moment de maduració i la 

trajectòria de cada projecte.  

 

 

2. Plenari. Posada en comú dels grups temàtics 
 

Un cop finalitzat el treball en grups temàtics, totes les persones participants s’han reunit en una 

sessió plenària per tal de compartir informació sobre els respectius projectes, com per elaborar 

propostes de treball coordinat. El resultat ha estat el següent: 

 
1. Grup Economia Local i Fet a Begues. En la sessió d’avui aquests dos grup temàtics 

s’agrupen en un, donada la seva afinitat en els objectius. La finalitat del grup de treball és 

treballar per la promoció dels productes ecològics i de proximitat. Es considera que cal 

treballar a partir dels interessos i motivacions de les persones implicades. Es plantegen 

com a objectius a desenvolupar, els següents:  

- Treballar el concepte de “Consum km 0”, per tal de potenciar la producció i consum de 

productes ecològics i de proximitat 

                                                 
1 En aquesta relació hi ha incorporades 9 famílies que han assistit en algun moment al Grup d’Educació. Caldria afegir‐hi 7 famílies més 
perquè són un total de 16 famílies 
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- Promoure la marca “Fet a Begues”. Es plantegen Cercar informació en relació a com 

aconseguir aquesta denominació ( Consorci de Comerç, Diputació, Generalitat,...). El Parc 

del Garraf ho té. 

- Un altre plantejament de futur per al grup és el de promoure la creació d’una cooperativa 

de producció ecològica. 

- Per tal de treballar els dos objectius anteriors, es proposen elaborar, distribuir, recollir i 

tractar una enquesta a la població amb l’objectiu de conèixer necessitats i voluntats de les 

persones veïnes en relació als productes autòctons i de proximitat. Aquest estudi de 

mercat ha de ser un punt de partida per tal de conèixer de que es disposa i veure que els hi 

cal, per tal que la futura cooperativa pugui cobrir aquestes necessitats. Es plantegen 

desenvolupar aquesta enquesta durant el proper mes. 

 

2. Grup Educació– Escola Lliure. La finalitat d’aquest grup és doble. Per una banda es vol 

donar a conèixer i reflexionar i potenciar el model de l’educació lenta. El segon objectiu és 

promoure la creació d’una escola lliure no directiva a Begues. 

 
El grup el formen al voltant de 16 famílies i en l’actualitat s’organitzen en dos centres 

d’interès:  

a) Escoleta Lliure a Begues. S’ha programat una visita a Sant Quintí de Mediona per 

conèixer la experiència de El Roure i es preveu fer-ne a altres projectes similars. També 

s’ha de redactar el projecte 

b) Programació d’activitats i xerrades a Begues. En aquest sentit es volen posar d’acord 

amb l’escola pública (Ampes i direccions) per tal d’establir el marc i l’espai.  

 
Una de les qüestions que estan treballant actualment és la organització interna del grup i 

dels projectes. Mantenen reunions setmanals. En un primer estadi volen donar-li forma i 

madurar el grup amb la finalitat de consolidar el projecte per a després “obrir-lo” a totes les 

persones i entitats que s’hi vulguin sumar, establint nexes. 

 
Per altra banda es comenta que a la Fira d’Entitats van poder comprovar que existeixen en 

el municipi fins 3 projectes amb finalitats similars i considerem una prioritat el generar xarxa 

per tal de sumar sinèrgies. 

 
Es recull una aportació d’una persona d’un altre grup, en el sentit que considera que al 

debat en relació a l’educació lenta caldria incorporar el concepte d’educació permanent ( al 

llarg de tota la vida, per a totes les edats... ) 

 

3. Grup Poble i benestar. La finalitat d’aquest grup és establir un marc i l’aplicació d’uns 

objectius generals compartits, a partir dels quals poder desenvolupar els projectes i les 

actuacions dels diferents grups de treball temàtics de Begues Cittaslow – Territoris Serens. 
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El grup de treball planteja com a punt de partida, la valoració que la principal finalitat de la 

ciutat/poble és proporcionar les millors condicions de vida a la seva població, amb el mínim 

de recursos naturals i d’impacte sobre el medi ambient. 

 
En relació a les tasques a dur a terme, com a primer pas es considera que cal fer una 

diagnosi, avaluant les condicions de vida de la població de Begues i identificant 

mancances, problemes, etc...en relació a diferents temes com: 

1. La mobilitat obligada, generada en els desplaçaments des de la llar als llocs d’estudi i 

al lloc de feina. 

2. L’accés als serveis bàsics i les prestacions en relació a educació, salut i d’altres. 

3. Les compres i el consum 

4. El lleure i l’oci 

5. El poble per a cada edat 

6. On treballar 

7. L’impacte sobre el medi ambient de les pràctiques quotidianes (mobilitat, climatització, 

consums d’aigua, electricitat,...) 

8. El consum de recursos 

9. Disseny i ús del poble (entorn urbà i rural) 

 
De moment es preveu començar a treballar al voltant de dos temes en concret: 

a) Compres (consum): es preveu fer una reunió “focus-group” a partir d’un qüestionari 

adreçat a botiguers i consumidors 

b) Avaluació dels serveis de salut del municipi per conèixer necessitats i recursos. 

 
L’objectiu d’aquesta línia de treball és facilitar informació a la resta de grups de treball, 

analitzant el cost/benefici dels projectes que desenvolupen i quina repercussió poden tenir 

en la població. 

 

4. Grup Hort Comunitari. Aquest grups s’ha plantejat realitzar una nova reflexió des del punt 

de partida inicial, per tal de redefinir la missió del projecte, elaborar una visió comuna i 

concretar quins són els valors que es volen transmetre i que ha de guiar el projecte. A 

partir d’aquí caldrà establir una metodologia de treball, conèixer recursos necessaris i 

necessitats a cobrir. 

També es plantegen la necessitat de definir com obrir el projecte i com comunicar els 

objectius i els valors en que es basa. 

 

5. Grup Turisme responsable i ecològic. El grup s’ha plantejat realitzar un estudi que permeti 

identificar l’oferta d’allotjament existent.  
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Tenen previst realitzar trobades amb les persones veïnes que ofereixen “bed & breakfast” a 

Begues.  

També volen contactar amb establiments hostalers per promoure ofertes conjuntes, com 

per exemple, un esmorzar típic “Fet a Begues”  

 
Per altra banda s’està treballant en la línia d’identificar quins productes o elements atractius 

es poden oferir des de Begues. En aquest sentit es treballa amb diferents possibilitats: 

- Oferir paquets turístics atractius amb activitats “slow”.  

- Establir contacte amb entitats i associacions esportives, per organitzar trobades. Per 

exemple es planteja realitzar una trobada ciclista a Begues i oferir allotjament a les 

persones participants. 

- Aprofitar la celebració de determinats actes, com el Festival de Jazz de Can Rigol, com 

element d’atractivitat i que pugui generar pernoctacions al municipi. 

- Fer un catàleg de l’oferta turística de Begues i organitzar-lo. En aquest sentit una de les 

persones participants planteja la idea de coordinar-se amb organismes de promoció del 

territori com, per exemple, el Consorci del Parc del Garraf – Baix Llobregat 

- També es genera la necessita de millorar la informació relativa a la normativa de caràcter 

turístic. 

 
 
4. Propostes i acords  
 

1) Per tal de millora la presència dels diferents projectes en el poble i donar-los a conèixer es 

recull la proposta de crear un espai d’informació a la ciutadania. Aquest es podria concretar 

en un acte informatiu periòdic obert a la ciutadania. Concretament es proposa que un cop 

al mes, el primer diumenge de cada mes, per exemple, s’instal·li al centre del poble (Pl. De 

l’Església amb Carrer Major) una carpa del procés. En la mateixa hi hauria la presència de 

persones dels diferents grups de treball per tal de comunicar a les persones del poble què 

és el procés i en que consisteixen els diferents projectes que s’estan duent a terme. Es 

proposa també que cada grup pugui generar un element visual que el pugui identificar i 

caracteritzar, com per exemple el lema Bed&Begues, en relació al turisme sostenible.  

En aquest sentit es planteja la voluntat d’oferir diferents formes de participar en el procés a 

la ciutadania, de manera que cada persona que ho vulgui fer, pugui trobar diferents 

opcions que s’ajustin a la seva disponibilitat.  

 
Aquesta proposta es ben valorada en general, tot i que es planteja que cal que sigui molt 

elaborada per tal que pugui ser ben rebuda a nivell de la població. Es conclou que serà un 

element a debatre i treballar en futures sessions de treball de coordinació.  

 



                                                                                                             

            7 
 

2) Es recull una reflexió sobre l’ existència de moltes coincidències i connexions en els grups 

de treball, tot i l’àmplia diversitat dels projectes. Es considera que per aconseguir avançar 

és important la organització i el lideratge, i que cal tenir paciència, anar a poc a poc, perquè 

es vol arribar lluny. En aquest sentit es recull la proposta que es reflexioni sobre la 

necessitat/possibilitat de formar un grup de coordinació dels grups de treball més petit, un 

espai de trobada integrat per les persones referents de cada grup; aquest podria ser un 

espai en que s’avanci en el tema de la coordinació i comunicació entre totes les persones 

participants. 

 

3) Es recorda a les persones participants dels grups cal que omplin les fitxes d’inscripció als 

grups. 

 

4) La propera reunió es convocarà per al dimecres 6 de novembre a les 19h. 
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5. Annexos 
 
 
 

 
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 
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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, 

 


