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TERRITORIS SERENS 
 
 
 

 
ACTA 

REUNIÓ DE  COORDINACIÓ DELS GRUPS TEMÀTICS  

  
 

Data: 15 de gener de 2014 

Hora: 19,00 h 

Lloc: Ajuntament de Begues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGUES  CITTÀSLOW 
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0. Introducció 

 

El projecte Begues Cittaslow ha desenvolupat diferents espais de participació i de proposta 

d’actuacions. Entre ells destaca l’Espai de Coordinació com a lloc de trobada amb la finalitat de 

facilitar l´organització del treball conjunt dels diferents grups temàtics i enriquir la seva acció 

coordinada. El procés desenvolupat fins aquest moment també ha generat diferents grups de 

treball que tenen com a objectiu treballar temes sectorials i desenvolupar propostes concretes sota 

el prisma de la Cittaslow.  

 

Arribats a aquest moment, la direcció tècnica i metodològica del procés ha cregut convenient 

realitzar una sessió de treball, enfocada a dur a terme una reflexió conjunta que permeti 

reconnectar a les persones i els projectes amb la motivació inicial del projecte, és a dir 

desenvolupar un procés de Cittaslow a Begues. 

 

Hi ha diferents motius que ens han portat a pensar en la necessitat de fer aquesta aturada per 

recordar-nos perquè estem aquí i a on volem arribar: 

 

- Per una banda, s’han incorporat noves persones al procés que potser no coneixen l’origen 

del mateix i la seva finalitat, i als quals cal alinear amb els objectius comuns. 

- Cal fer esforços per evitar que la dinàmica de treball en grups i l’existència de diferents 

projectes pugui derivar en la desconnexió dels projectes i grups. Una excessiva 

concentració en el nostre projecte concret ens pot fer oblidar que formem part d’un projecte 

col·lectiu. Es a dir, fent servir una metàfora, hem de fer esforços per evitar que l’arbre no 

ens permeti veure el bosc. 

- També s’ha considerat rellevant realitzar aquesta reflexió col·lectiva per reforçar la cohesió 

interna del projecte i revisar de quina manera el podem enfortir. 
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1. Ordre del dia i dinàmiques desenvolupades 

 
La sessió de treball s’ha desenvolupat en format de plenari amb el següent ordre del dia: 

 

Ordre del dia 

 

19:00h  (5’)     Benvinguda i presentació de la sessió. 

19:05h  (75’)   Plenari. 

                   - Reflexions i valoracions al voltant de la cohesió, sinèrgies i coordinació del procés 
participatiu Beguescittaslow 

                   - Exposició de qüestions organitzatives: accions futures; calendari previst; nova 
dinàmica de coordinació. 

20:15h  (5’)     Conclusions i cloenda. 

 

 

 

Dinàmiques desenvolupades 

 
 

1.1 Lliurament d’un document adreçat a fomentar la reflexió al voltant dels objectius 

comuns del projecte Begues Cittaslow 

Recordatori de la Visió del projecte Begues Cittaslow 
 
La visió de Begues , com a municipi que forma part de la Xarxa Internacional Cittaslow és la d’assolir 
els següents reptes: 
 

- A Begues volem preservar i millorar el nostre estil de vida pausat, basat en el respecte per l’entorn 

natural i el patrimoni cultural, aprofundint com a territori seré en la seva dimensió de poble acollidor. 

 
- A Begues volem identificar i aprofitar l’oportunitat d’endinsar-nos en la construcció de la col·lectivitat a 

partir de l’enfortiment del sentiment de pertinença, el civisme i la convivència, en contínua recerca i 

generació de les condicions que facilitin el treball en xarxa i el foment de les relacions d’igualtat.  

 
- A Begues volem preservar i millorar la nostra qualitat de vida, desenvolupant un model social i 

econòmic sostenible que té cura de les persones i té en compte el seu ritme natural, tot promovent 

una producció de bens autosuficient i equilibrada, el consum de proximitat, el comerç local i el turisme 

sostenible. 
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1.2.  Roda cromàtica dels projectes de Begues Cittaslow 

 
 
Els projectes estan vinculats al Projecte Cittaslow de manera que són de totes i tots 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hort Comunitari 

Energia 

Turisme 

Educació Fet a Begues 

Economia Local 

Benestar i 
Condicions 

de Vida 
Espais de silenci 

Grup de Consum 

Bed & Begues 

Cooperativisme 

Estalvi i Eficiència 

Identitat i Cultura 
Producció Local 

Escola Lliure 

Producció ecològica 

Sensibilització 

Reflexió i Transformació 

Entorn Natural 
Xarxa Social 

Suport Mutu 

Residu Zero 
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1.3. Dinàmica de treball Escolta Activa 

 

Aquesta dinàmica té per objectiu fer una collita diversa de les diferents visions respecte al treball 

col·laboratiu existents en el grup gran de manera àgil i responent a un principi de equilibri dels 

temps d’intervenció de les persones participants. 

 

Ens disposem en parelles i cadascuna de les persones exerceix un rol complementari: una 

persona escolta atentament sense intervenir i amb l’objectiu de ser la persona que després 

explicarà al grup el que li han comunicat. L’altra persona és la que comunicarà en 

aproximadament 2 – 3 minuts el seu posicionament sobre un tema ( en aquest cas el treball en 

equip i la visió compartida ). Finalment es posen en comú totes les idees, opinions i 

posicionaments recollits fent una ronda d’intervencions. 

 

En el moment de la collita disposem dels elements per a completar / enriquir un resum que es 

completa amb totes les aportacions. 

 

 

 

 

 

2. Recull de resultats de la dinàmica Escolta Activa 

 

 

Conclusions dels resultats obtinguts de la dinàmica “escolta activa”: 

 

2.1. El Treball en Equip / Convivència  

 
El Treball en Equip és molt enriquidor, enforteix les nostres relacions i genera dinamisme personal i 
grupal. A partir de situacions de treball en equip orientades a la creativitat trobem oportunitats per a 
que totes les persones puguin expressar i compartir les seves idees i opinions. 
 
Els escenaris de Treball en Equip generen possibilitats de augmentar la confiança, el suport mutu, 
la valoració de l’esforç i els resultats de la constància. 
 
La suma de les parts enriqueix i multiplica les possibilitats d’assolir objectius més “ambiciosos” ( per 
exemple que beneficien a persones i col·lectius diversos…renunciar a allò particular en benefici 
d’allò general – superació de l’egoisme ). 
 
El nostre temps ( en el qual prima la competitivitat, individualisme, materialisme, etc… ), la nostra 
cultura i la manera en que hem estat educats poc a poc ens ha allunyat dels valors del comú. La 
crisi multidimensional en que estem en l’actualitat obre oportunitats per a visionar projectes on unir 
= multiplicar. 
 
Treballar en equip permet descobrir ( té un efecte motivador, sorpresa…) a altres persones que de 
vegades jutgem a priori ( pensant que no poden aportar res i resulta que després sí que ho fan, 
cadascuna a la seva manera…ja que totes formem part de l’entorn de convivència ). 
 
Fins i tot visions oposades poden iniciar el “seu diàleg” a partir del treball en equip i el diàleg obert. 
Aquest nou posicionament ens demana un gran esforç, ens demana presencia i consciencia per 
construir en conjunt renunciant a la nostra àrea de confort, de vegades partidista ( la part / el tot ). 
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2.2. Objectius Compartits: 
 
Els processos de grup orientats per una visió de treball en equip que maduren i creixen es fixen 
objectius comuns – calen objectius assolibles i concrets -  i, tot i tractar-les, “aparquen les seves 
diferències per assolir-los.   
 
En aquest moment de definició i maduració seran molt importants els esforços en verificar que es 
comparteixen els valors i les línies estratègiques a desenvolupar. Una manera pràctica de 
aprofundir en aquest sentit comença quan es comparteixen inquietuds, quan s’accepta la diversitat 
de visions i es reconeix a l’altre com a valuós per a la convivència. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte i que sovint descuidem és que sempre poden existir o crear-se 
objectius comuns encara que els projectes siguin diferents. Per a assolir aquests objectius 
compartits cal no oblidar allò que ens uneix. 
 
 
Cal que cadascuna de les parts – independentment del poder ( majories / minories ) que exerceixin 
– expressin i aportin els diferents punts de vista; amb voluntat d’acord finalment podem comprovar 
que compartim molt més que el que a priori sembla ( és freqüent partir de que tenim moltes 
diferències entre nosaltres a l’hora d’abordar el comú però no haver explorat amb arguments com 
abordar els reptes i buscar solucions en les que totes participem, inclusivitat i creativitat). 
 
 
En resum:  
 
El que es destil·la en essència és comú, coincident. Són els nostres posicionaments personals i 
ideològics que molt sovint ens desconnecten de “la probabilitat” d’avançar i construir plegats. 
 
El treball en comú permet assolir objectius comuns ( obrir projectes al poble ). 
 
Conclusions a tenir en compte per al treball en equip a Begues Cittaslow: 
 
Necessitem una recerca organitzada i exhaustiva d’informació per centrar el projecte en el procés. 
 
Necessitem reflexionar sobre el respecte i el compromís: cadascuna de les persones aporta al 
conjunt a partir de la distribució de tasques.  
 
Volem recordar que el treball és molt eficaç i enriquidor, que ens aporta espontaneïtat i molts / 
variats recursos. 
 
Prenem consciencia que existeixen dificultats / conflictes de comunicació, etc…poden ser 
oportunitats per fer créixer i consolidar els projectes. 
 
Necessitem que ens orienti la Claredat, Metodologia, Calendari, Lideratge ( relacional, no 
autoritari…). Ara toca fer un esforç en l’organització i distribució de tasques. 
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3. Noves propostes organitzatives  

 

 

Per a les sessions plenàries es proposa i s’aprova una nova dinàmica a partir de la sessió del mes 
de febrer: 
 
A) Organitzarem i convocarem una Assemblea Plenària mensual conduïda internament. 
 
1 persona s’encarregarà de la convocatòria, ordre del dia, acta, seguiment… 
Pot ser un rol rotatiu ( de moment s’ofereixen Cristina i Roger ). 
 
B ) Reflexionarem sobre com incorporar noves persones benvingudes. 
 
Proposta de redacció d’un protocol d’acollida / benvinguda ). 
 
C) Sobre la nostra participació a la Fira d’Artesans. 
 
Difusió cada primer diumenge de mes de 10 a 14h, a la Fira d’Artesans: cal establir torns i preparar 
material ( tenim material a l’Ajuntament de la parada Fira de la Cervesa ); tb cada grup de treball 
pot incorporar material ( facilitar-li a les persones que s’han ofert – Cristina, Roger, Charo i Àlex ) 
 
D) Dinàmica definició, redacció i presentació de projectes. 

 
Un cop hi hagi 4 projectes consolidats seguirem la següent dinàmica: 
 
1. Presentació del projecte a l’Assemblea de grups de treball. 
2. Presentació al Ple per a que es puguin valorar i recollir compromisos ( hi ha temes que poden 
anar avançant perquè depenen de les regidories que porta Margarida ) 
 
Recollir suport del consistori. 
Aquells projectes que no puguin desenvolupar-se, que no siguin “aprovats” per l’Ajuntament poden 
cercar recursos en altres administracions. 
 

Cal redactar els projectes fent un esforç de concreció.  
Comptareu amb el suport extern d’EDAS. 
 
De manera sintètica podem començar a concretar responent a aquestes preguntes:   
 
Què volem?  
De quina manera ho volem fer?  
Què podem fer?  
Què necessitem?  
A on cal anar? 
 
Ja podem concretar objectius, metodologia, recursos necessaris, accions a desenvolupar… 
 
Terminis de presentació: de juny a setembre. Si hi ha projectes que tenen recursos propis poden 
anar tirant pel seu compte. Us informem que sota criteris CittaSlow: tenim assolits un 99%. 
 
Roger i José Miguel ens informen de la Xerrada per al proper 22 de gener a Cal Pere Vell. 
 
Propera reunió de coordinació grups de treball:  
3er dimecres de febrer ( 19 de febrer ) a les 19h a l’Ajuntament 
 


