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TERRITORIS SERENS 
 
 
 

 
ACTA 

REUNIÓ DE  COORDINACIÓ DELS GRUPS TEMÀTICS I PLENARI  

  
 

Data: 6 de novembre 2013 

Hora: 19h 

Lloc: Ajuntament de Begues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGUES  CITTÀSLOW 
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0. Introducció 
 

La sessió s´inicia convidant a les persones assistents a agrupar-se per grups de treball per a 

identificar les necessitats, oportunitats, dificultats que estan trobant per al desenvolupament de 

cada projecte, així com per continuar definint el disseny i continguts dels mateixos. 

 

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 
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Grup restauració d'edificis i lloguer social, per la recuperació d’habitatges, masos i cases rurals 
per diferents activitats o per lloguer social 

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 

 
A la reunió d’avui han assistit persones dels grups de treball: “Espais de silenci”, “ Economia local”, 

“Poble i benestar”, “Educació”, “Turisme Responsable i Ecològic” i “Fet a Begues”. 

 

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

trajectòria de cada projecte. El recull realitzat en la posada en comú de l’espai de treball per 

projectes ha estat el següent: 

 
“Espais de silenci” 

Definició dels objectius del grup de treball: delimitar i protegir- preservar zones de la muntanya de 

Begues (el nostre entorn natural) que en l’actualitat estan excessiva i freqüentment “envaïts” per 

ciclistes, motoristes i altres grups que generen contaminació atmosfèrica, acústica, brutícia, etc...i 

una situació d’increment de risc d’accidents. 

 
Temes en els que el grup ha iniciat el seu treball: Delimitació de zones a partir de plànols de la 

zona. Senyalització / Informació / Sensibilització. Parlar amb propietaris de les diferents zones. Es 

proposa també realitzar una recerca d’informació sobre altres experiències, regulacions, legislació, 

etc...d’espais de silenci o similars. A Collserola, per exemple, seria diferent per la catalogació del 

territori i els mitjans de que disposen per a la regulació, etc... 

 

“Economia local” 

En l’actualitat el grup està ocupat en la preparació de l’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 
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disposa i concretar iniciatives que puguin donar resposta a aquestes necessitats. Fins ara no han 

avançat gaire en aquests sentit, i consideren que necessiten orientació externa. 

Fins aquest moment el grup està perfilant 3 possibles projectes connectats entre ells, però que 

cadascun pot funcionar autònomament: 

 
a) creació de grup de consumidores/rs de productes ecològics i de proximitat 

b) creació de cooperativa de productors locals 

c) seguiment – demanda de transparència de la economia local municipal 

 

 “Poble i benestar” 

El grup decideix canviar el seu nom. A partir d’ara el seu nom serà Grup Benestar i condicions 

de vida. La seva finalitat serà la de contribuir al coneixement i la millora de les condicions de vida 

dels habitants de Begues. Actualment té com a objectiu fer divulgació i generar debat al voltant de 

diferents temes:  

1) Estalvi energètic i econòmic en el consum de l'energia elèctrica: ( ús de la energia solar per 

calefacció, aigua “sanitària”,...): de 1.600 habitatges només uns 50 tenen plaques solars. Suposen 

que el principal factor és econòmic ( recuperació de la inversió ). Possible contacte amb Som 

Energia per treballar el tema de les energies renovables. Proposta d’un taller per facilitar la 

reducció en la factura elèctrica amb E-Verd 

2) Aspectes bàsics sobre salut: en aquest sentit s’ha realitzat una anàlisi dels recursos disponibles 

a la població: es considera que tant pels equipaments (CAP, atenció urgències) com pels ratios 

metges/població a Begues, el municipi té una bona qualitat de serveis; la informació detallada es 

pot trobar a la web de l’Ajuntament. 

3) Millora del carril bici i dels camins escolars;  

4) Pautes de venda i de consum. ¿Com millorar el comerç local?. 

 

“Educació”  

Aquest grup continua treballant en dos direccions: 

a) Creació d’una escola lliure no directiva: S’ha redactat un pre-projecte per concretar diferents 

qüestions: la principal és que inicialment el projecte es vol centrar en desenvolupar un espai 

educatiu adreçat a nenes i nens de 3 a 6 anys, és a dir un període en que l’educació no és 

obligatòria.  

Aquest projecte inicial podria adreçar-se també a l’educació primària obligatòria (de 6 a 12 

anys), i en aquest sentit s’han establert alguns contactes amb persones i grups de fora de 

Begues que podrien estar interessades. Per altra banda, també s’estan iniciant contactes amb 

altres escoles d’aquest tipus per conèixer llurs experiències. 
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b) Reflexió i debat sobre models pedagògics i l’escola actual: en aquest sentit s’ha contactat 

amb l’AMPA i el cap d’estudis de l’escola pública de Begues per presentar la iniciativa que 

vol generar reflexió i debat al voltant de models educatius. Està pendent realitzar una 

reunió amb la direcció del centre per aprofundir en aquest sentit. 

 

“Turisme Responsable i Ecològic” 

La persona referent del grup ha realitzat una proposta d’organització temàtica de diferents 

potencials àmbits de treball a desenvolupar. Entre els mateixos incorpora la proposta de Fet a 

Begues com un element de promoció del municipi.  

En aquest moment s’està aprofundint en el disseny del projecte i avançant molt en la cerca de 

documentació referent a experiències que puguin ajudar a concretar objectius i activitats 

 

És considera important treballar amb aquelles persones que ja estan fent Bed & Breakfast a 

Begues, i en aquest sentit assisteix una persona que desenvolupa aquesta activitat actualment al 

poble.  Es planteja la possibilita de constituir una associació per a que aquest tipus d’iniciativa de 

turisme assoleixi un nivell de qualitat i que es reguli amb garanties el desenvolupament del projecte 

a Begues en coordinació amb altres iniciatives de turisme. 

 

 
“Fet a Begues” 
 
L’objectiu és crear una marca que defineixi productes de qualitat elaborats a Begues. Es plategen 

treballar per tal d’identificar de quina manera es pot aconseguir aquesta qualificació.  

Una altra línia de treball és apropar-se a persones artesanes, artistes, pagesos, i altres productors 

de Begues per a que s’incorporin en la promoció i recuperació de productes autòctons de qualitat.  

 

 

2. Propostes i acords  
 

1) Seguint la proposta de crear un espai d’informació a la ciutadania, s’acorda aprofitar la 

celebració de la 1ª Fira de la Cervesa Artesana ( dissabte 9 de novembre d’11 a 23h ) per 

a instal·lar una carpa informativa del Procés Begues Cittaslow – Territoris Serens. En la 

mateixa hi haurà 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.  

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

grups. 

 

3) La propera reunió es convocarà per al dimecres 4 de desembre a les 19,00h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


