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REUNIÓ DE COORDINACIÓ DELS  
GRUPS TEMÀTICS I PLENARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 15 d’octubre 2014 
Hora: 19 h 
Lloc: Ajuntament de Begues 
BEGUES CITTÀSLOW 
 
 
 
 
 

TERRITORIS SERENS 
BEGUES CITTÀSLOW 
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1. Introducció.   

 
Ordre del dia 
 

19.05 h (5’)   - Benvinguda i presentació de la sessió. 

19.05 h (70’)- Proposta pels vals de descompte del sector de la 
restauració del Diumenge Internacional Cittàslow.              

- Preparació de la presentació pública dels projectes.     

20.30h (15’)  - Conclusions i cloenda. 
 
1.Benvinguda i presentació de la sessió. 
 
La regidora Margarida Camprubí dóna la benvinguda a totes les persones 
assistents i es presenta l’ordre del dia de la reunió. 
 
 
2. Proposta pels vals de descompte del sector de la restauració del 
Diumenge Internacional Cittàslow. 
 
La valoració de l’activitat que es va dur a terme el Diumenge Cittàslow 
coincidint amb la VII Mostra d’entitats és molt positiva en quan a participació, 
ja que ser 20 restaurants de 23 possibles. A més, van entendre el concepte del 
producte de proximitat. Alguns d’ells ja tenen a la seva carta plats amb aquests 
producte, i uns d’altres ho van fer per aquell dia. 
 
La implicació de les botigues que venen aquest productes de proximitat també 
va ser molt positiva, ja que totes ens van deixar alguns dels seus productes per 
exposar-los a la carpa que vam muntar. 
 
Degut a que aquest dia va ploure, es van repartir pocs díptics informatius i vals 
de descompte que s’havien dissenyat per a l’ocasió. És per això que es valora 
entre les persones assistents la possibilitat de poder-los repartir a la propera 
Festa del Most. Però com que tant a la informació com als vals de descompte 
surt la data i el nom de Diumenge Cittàslow, es decideix que es proposarà una 
altr campanya relacionada també amb el consum de productes de proximitat, 
però amb un nou disseny. 
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3. Preparació de la presentació pública dels projectes. 
 
Es proposa fer una presentació a la ciutadania tant de l’evolució del projecte 
global “Cittàslow”, dels projectes que s’estan duent a terme, així com els valors 
de Cittàslow. 
 
La presentació es farà a l’escorxador amb un powerpoint que resumirà els 
projectes. Cada cap de grup explicarà en forma de resum el seu projecte. Es 
proposa que aquesta presentació sigui dijous 11 de desembre a les 19:00 h. 
Per tal de poder dur a terme aquesta presentació, els projectes han d’estar 
finalitzats el més aviat possible. 
 
El grup de turisme responsable, “Fet a Begues” i productes de proximitat 
concreten un dia de trobada per la propera setmana per tal de poder finalitzar 
el seu projecte. 
 
L’Ellen, nova assistent a la reunió s’incorpora al grup de turisme responsable, ja 
que el projecte de “Bed& Begues” és del seu interès. Dóna informació del seu 
coneixement en referència a les lleis actuals per tal de poder dur a terme 
aquest projecte.  
 
El grup de l’Associació de consum “Crespinell” informa que ha acabat el 
projecte i està funcionament, ja que en aquest moment són 20 persones les 
que participen en la compra conjunta de productes ecològics de proximitat. 
També expliquen que estan mirant d’incloure a l’associació, no només producte 
gastronòmic, sinó també d’altres, com per exemple assegurances. 
 
Degut a la queixa d’algun establiment que té a la venda productes de 
proximitat que provenen del mateix productor, Margarida Camprubí proposa 
que alguna persona del grup vagi a parlar amb aquestes botigues per si es pot 
col·laborar d’alguna manera. 
 
Es proposa fer més endavant (proper any) activitats relacionades amb la 
filosofia Slow, com per exemple una fira “Cittàslow”, un dinar participatiu amb 
producte de proximitat amb tothom els qui formen part dels projectes i també 
per tots aquells que hi vulguin assistir. 
 

4. Cittàslow i escrits en contra. 

Les persones assistents exposen el tema de l’escrit d’ERC en referència a 
l’adhesió de Begues a la xarxa de municipis Cittàslow. Tothom va estar d’acord 
que els seus arguments no eren suficients per anar en contra de l’adhesió, 
perquè ells mateixos creien en la mateixa filosofia.  
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També es va parlar d’escrits a les xarxes socials de persones que no estan ben 
informades i que barregen aquella informació que troben a internet, no donant 
una visió real ni als projectes ni a l’adhesió. 
 
S’arriba a la conclusió que si algú volia estar informat de primera mà i amb 
informació veraç, haurien d’haver assistir a qualsevol de les reunions, ja que 
totes aquestes són obertes a tota la ciutadania. 
 
 
5. Propostes i acords. 
 
Degut a que a la passada fira d’artesans no es va muntar la carpa per 
culpa del mal temps, la coordinació és la mateixa que es va acordar a 
la darrera reunió. 
 
Quan els projectes pendents de finalització estiguin acabats, 
s’enviaran a la tècnica de participació ciutadana, per tal que realitzi la 
presentació en powerpoint dels projectes que es presentaran a la 
ciutadania el mes de desembre. 
 
 
La propera reunió es convocarà per email a totes les persones integrants del 
procés. 
 

 

I per a què consti signo la present a 15 de octubre del 2014 

Cristina Romagosa 

Secretària de cittàslow 


