
 

TERRITORIS SERENS. 
BEGUES CITTÀSLOW. 
 
ACTA 
REUNIÓ DE COORDINACIÓ DELS GRUPS TEMÀTICS I PLENARI 
Data: 19 de febrer 2014 
Hora: 19h 
Lloc: Ajuntament de Begues 

BEGUES CITTÀSLOW 
1. Introducció 

Els projectes dels diferents grups de Begues Cittàslow ja es troban en procés de redacció dels 
resultats per desenvolupar les propostes i dels anàlisis dels mateixos, per tal de presentar-los 
en breu a l’ajuntament en ple. 

Ordre del dia  

19:05h (5’) Benvinguda i presentació de la sessió.  

19:10h (50’) Reunió Plenària amb les aportacions de cada grup de treball.  

20:00 (10’) Presentació per Guillermo Rojo ( ETCS ) del projecte al voltant de la comunicació 
local - Ràdio de Begues 

20:10h (20’)presentació de la subvenció de la Generalitat per al desenvolupament de plans de 
foment territorial de turisme i petició de adhesió 

20:30h Espai d’intercanvi entre els grups temàtics (40’) • Conclusions i cloenda.  

 
 

2. Treball per grups temàtics 
 

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

3. Presentació del Projecte “Radio de Begues” 
 

Guillermo Rojo ( ETCS ) que  s'està  ocupant  de  desenvolupar  un  projecte  al  voltant  de  la 
comunicació  local  ‐  Ràdio  de  Begues  va  informar‐nos  del  procés  de  l’espai  de  participació 
ciutadana, per  tal de compartir  informació  i comunicació  i que  totes  les  iniciatives a Begues 
puguin expressar‐se. 
També va convidar‐nos a  formar part del grup motor,  i en aquest cas qui vulgui participar  la 
propera sessió del grup és el 25 de febrer que es reuneix a cal Pere vell. També ens va convidar 
a  la  jornada de presentació del projecte que se celebrarà el 5 de març a  les 19:00 a Cal Pere 
Vell. 
 



4. Subvenció de la Generalitat per al desenvolupament de plans de foment territorial 
de turisme 

 
La  regidora  exposa  el  motiu  de  la  subvenció  i  els  conceptes  que  incorpora  de  cittàslow. 
S’aprova donar suport a la petició de subvenció pel projecte Begues cittàslow 
 

5. Intercanvi entre els grups temàtics 
 

Cada un dels grups ha explicat com es troba el desenvolupament del seu projecte i els punts d’unió 
entre ells, per tal de establir llaços de col·laboració. 
El recull realitzat en la posada en comú de l’espai de treball per projectes ha estat el següent: 
 
 “Hort Social Comunitari”  
Es van aclarir dubtes conceptuals, com ara la diferència entre horts urbans i horts comunitaris. Els 
primers són fruit d’una iniciativa municipal, adreçats a un segment de població determinat i fomenten 
el treball individual de cada persona en el seu tros de terreny. Els comunitaris sorgeixen a partir 
d’una iniciativa ciutadana amb suport municipal, estan adreçats a tota la població i prioritzen 
l’educació en valors per sobre de la producció. 
El projecte es troba a punt de la seva presentació, ja que s’ha hagut de fer un projecte “express” per 
donar-ho a conèixer abans de la posada en marxa dels horts urbans. 
 
“Espais de silenci” 
 
El projecte es troba en procés de definició dels espais escollits per dur-lo a terme. 
El mur està definit com un del espais escollits. 
S’han posat en contacte amb ornitòlegs. 
 
 
 “Economia local” 
 
El seu projecte també està a punt de la seva presentació, estan pendents de definir els estatus i 
altres punts del projecte.  
Compta amb 14 persones interessades en consum ecològic. 
Dintre del seu projecte es la compra compartida i el rendiment social. S´han posat en contacte amb 
una entitat de ocupació de disminuïts de L’Hospitalet de Llobregat i un productor de cireres de 
Begues per tal de col·laborar entre ells. 
L’adopció d’arbres va sortir en conversa amb els altres grups com opció a incloure’l al projecte. 
 
“Turisme Responsable i Ecològic” 
 
El projecte de turisme està definit en diferents “mini projectes”, algun d’ells està bastant avançat com 
definir el donar a conèixer a través de webs específiques de turisme “slow” les rutes, itineraris i 
patrimoni de la població, el Bed & Breakfast.  
Van parlar de la propera activitat esportiva Últra Trail, que 26 d’abril portarà a la població 2.000 
participants (alguns amb les seves famílies) i poder oferir-los activitats paral·leles per conèixer el 
poble. 
Un altre “mini projecte” es la gastronomia, per tal de rescatar productes autòctons i típics. S’han 
definit entre ells les carbasses, les cireres, la cervesa i la mel. 
També van valorar la enquesta que van fer a la última fira d’artesans i la seva conclusió va ser que 
la ciutadania no reconeix cap producte autòcton i que li agradaria tenir-ne, així com poder-ho trobar 
en botigues en els menús del restaurants. 
 
 
Propostes i acords 
 
Valoració de la carpa de informació de “Cittàslow” el diumenge 2 de febrer a 
la Fira d’Artesans. 

 
El 2 de febrer es va celebrar la Fira d’Artesans i des del Procés participatiu Beguescittaslow vàrem 
participar amb un espai informatiu. 
Va ser una jornada de molt tranquil·la, però una altre vegada vam poder explicar qui som, què fem… 



Valorem molt encara que el dia va haver-hi molt d’aire i es volava la carpa i tota la documentació que 
portàvem. 
 
També vam definir millores pel la propera fira d’artesans on tornarem a posar la carpa. 
Farem un rètols amb el logo de cittàslow per donar-li personalitat. A la taula inclourem productes que 
estiguin relacionats amb els diferents grups i/o amb “slow”, així com per exemple una cistella de 
fruitres i verdures.  
 
Es van definir algunes de les persones que estaran en representació del procés per donar 
informació del mateix. 
 
Informacions i aclariments 
 
Margarida Camprubí va informar sobre els dos grups de escola lliure que van sortir del projecte 
cittàslow. Es van dividir en dos, un d’ells com a complementari a la escola reglada i l’altre 
independent.  
El complementari segueix com a grup dintre del paraigües de cittàslow i l’altre s’individualitza (en 
principi) per tal de seguir el seu projecte des de la associació creada a partir d’ara. 
 
 
 
 
La propera reunió es convoca per al dimecres 19 de març a les 19,00h. 

I per a que consti signo la present a 10 de febrer del 2014 

Cristina Romagosa. Secretaria de cittàslow 


