
 

1 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 
 

 
 

REUNIÓ DE COORDINACIÓ DELS  
GRUPS TEMÀTICS I PLENARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: 17 de setembre 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’)- Valoració dels grups en funcionament. 

            - Diumenge Internacional de Cittàslow. 

            - Aprovació dels estatuts pel Ple Municipal. 

             - Presentació dels projectes als partits polítics. 

20:30h (15’) • Conclusions i cloenda. 
 
1.Benvinguda i presentació de la sessió. 
 
Es dona la benvinguda a totes les persones assistents i es presenta l’ordre del 
dia de la reunió. 
 
 
2. Valoració dels grups en funcionament. 
 
Es fa una valoració de tots els projectes grupals que s’estan duent a terme. 
Alguns dels grups, com per exemple l’associació de consum “Crespinell”, ja 
funcionen com a associació, però aquest dia no ha assistit cap representant del 
grup, pel que es proposa que a la següent assemblea es faci la valoració del 
seu projecte. 
 
 
3. Diumenge Internacional de Cittàslow. 
 
S’informa que el proper diumenge 28 de setembre es celebra el diumenge 
internacional cittàslow, i es proposa fer alguna activitat relacionada amb els 
projectes que estem duent a terme. El grup de producte de proximitat proposa 
fer una activitat on les botigues i els restaurants promoguin el consum del 
producte de proximitat. 
 
L’activitat consisteix en que els restaurants facin un plat especial o del que ja 
tenen a la carta però amb producte de proximitat. Des de la carpa que posarem 
a la mostra d’entitats el mateix diumenge, donarem uns díptics explicant el que 
és el KM0, cittàslow i el perquè es celebra aquell dia internacionalment. 
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Junt amb el díptic, hi haurà uns tiquets amb el llistat de restaurants 
participants, el plat que oferiran i el descompte proposat. 
 
Per altra banda, perquè sigui més visual el producte de proximitat, es demanarà 
a les botigues que tenen producte de proximitat, que ens deixin aquests 
productes per exposar-los a la carpa de cittàslow i així promocionar-los amb 
una targeta de les seves botigues. 
 
Per tot això, les persones assistents es reparteixen les tasques d’organització de 
l’activitat: 

- Explicació de l’activitat als restaurants. 
- Disseny del díptics. 
- Cartells per penjar a l’entrada dels restaurants. 

4. Aprovació dels estatuts de cittàslow pel Ple Municipal. 

S’informa que a l’últim ple municipal es van aprovar els estatuts de cittàslow, 
amb l’abstenció dels grups municipal PP i Iniciativa i el vot en contra d’Esquerra 
Republicana. Moltes de les persones assistents van anar-hi per defensar els 
projectes i l’adhesió a cittàslow, i en van donar la seva opinió. 
 
5. Presentació dels projectes als partits polítics. 
 
Margarida Camprubí proposa avançar els projectes que encara no estan 
finalitzats i concloure’ls el més aviat possible per tal de fer les presentacions als 
partits polítics de Begues. 
 
6. Carpa “Cittàslow" a la Fira d’artesans. 
 
Degut a que els artesans de Begues han finalitzat el vídeo, proposat pel grup de 
Turisme que té “Fet a Begues” com un dels seus projectes, es proposa fer la 
projecció des de la carpa “cittàslow”. En aquest vídeo es visualitza la seva 
artesania i el seu treball. 
 
7. Propostes i acords. 
 
Coordinació de la carpa d’informació de “Cittàslow” a la VII Mostra 
d’Entitats el diumenge 28 de setembre de 2014. 
 
Coordinació de les persones que aniran als diferents restaurants de la població 
per informar de l’activitat proposada per al diumenge internacional cittàslow, i a 
les botigues per demanar, per aquell dia, els productes de proximitat que es 
cultiven i es poden comprar a Begues i a les poblacions properes. 
 
Els díptics i cartells dissenyats s’enviaran per imprimir a la regidora de 
participació Margarida Camprubí per tenir-los uns dies abans, i poder repartir 
els cartells el dia abans als restaurants. 
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Es coordina el muntatge de la carpa, ja que aquesta vegada la portarà una 
persona assistent, per tal que sigui tancada per la seva millor visualització.  
 
També es demanarà per instància a l’ajuntament, la resta de necessitats per la 
seva projecció, cadires, taula, punt de llum, Així com l’ordinador, el projector i 
la pantalla. 
 
 
La propera reunió es convoca es convocarà per email a totes les persones 
integrants del procés. 
 

 

I per a què consti signo la present a 17 de setembre del 2014 

Cristina Romagosa 

Secretària de cittàslow 


