
proximitat. Igualment, es vol 
atraure un turisme respectuós 
amb l’entorn social i natural, així 
com utilitzar tecnologies que 
ajudin a preservar la natura, com 
ara els vehicles elèctrics. 
Un clar exemple de com preser-
vant el millor de la tradició es pot 
generar tot un teixit econòmic i 
social és la Fira de la Cervesa ar-
tesana de Begues, que el proper 
31 de maig celebrarà la seva sego-
na edició. La cervesa elaborada 
artesanalment està estretament 
vinculada a la filosofia del pro-
jecte Begues Cittàslow: lliga 
la cura en el procés d’elaboració 
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La innovació està en el procés

amb la creació d’un nou camp 
de mercat, valora la producció 
ecològica,  es vincula amb el 
patrimoni - fa referència al valor 
cultural del jaciment de la cova 
de Can Sadurní, on es va trobar 
la cervesa més antiga d’Europa- i 
convida a la gent a visitar-nos 

i conèixer els nostres produc-
tes, tot generant nous llocs de 
treball sempre respectuosos amb 
l’entorn, fet que incrementa el 
seu valor.  

pant a través de la participació 
de la ciutadania de Begues, al 
capdavant dels quals es troba 
la primera tinenta d’Alcaldia, 
Margarida Camprubí.

Comerç i productes 
locals
En concret, el projecte Begues 
Cittàslow convida a comerços 
i restaurants a oferir productes 
Km0 i que, juntament amb les 
cooperatives de consum i els 
horts comunitaris, fomentin 
l’agricultura sostenible i de 

Quan parlem d’innovar  per 
afrontar els temps desbocats 
i incerts en què ens trobem, 
normalment ho fem des de la 
rapidesa en l’execució de les 
accions i de la nostra vida, com 
si els individus fóssim objectes i 
no subjectes. En aquest context 
sorgeix el projecte Begues 
Cittàslow, el qual centra el pro-
tagonisme del canvi en les perso-
nes i en el patrimoni cultural 
i natural, mantenint l’essència 
del municipi i alhora transfor-
mant-lo en una oportunitat de 
canvi. La iniciativa, en línia amb 
aquests valors, s’està desenvolu-


