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1. Introducció 

1.1. Qui som? 

Dintre del procés participatiu Begues Cittàslow un grup de ciutadans i ciutadanes de Begues 
hem format un grup de treball, per tal de desenvolupar aquest projecte per donar a conèixer tot el 
que Begues pot oferir. 

Aquest grup de treball està constituït de manera voluntària, altruista, i amb  la participació i 
recolzament de l’Ajuntament de Begues. 

Ens hem reunit periodicament per tal de coordinar aquesta acció. El grup de treball restarà obert a 

la incorporació de totes les persones interessades en desenvolupar aquest àmbit de treball. 

1.2. Què volem fer? 

El nostre grup de treball vol donar a conèixer el nostre entorn natural,  la nostra població, la 

nostra gastronomia, el nostre patrimoni i la nostra gent. 

Volem implementar una proposta de turisme que ha de ser diferenciadora de la oferta popular i 

convencional, apostant per a un model respectuós amb la natura i sostenible, compartint els 

criteris de Cittàslow. 

 

Cada vegada són més els que volen viatjar al seu ritme, gaudint de cada moment, interactuant 

de manera natural i directa amb la gent del lloc que visiten, descobrint les seves tradicions i 

participant-hi, assaborint els productes i, evidentment, a un ritme pausat i sense presses.  

 

Volem un turisme que acompleixi els principis de sostenibilitat i que contribueixi de manera 

positiva i equitativa al desenvolupament econòmic i a la plenitud de la gent que viu, treballa o 

realitza una estada a Begues, engrandint la oferta d’oci, fomentant i ampliant la riquesa del 

comerç, facilitant la vida als ciutadans, ampliant la oferta de treball, apropant els productes 

autòctons i de proximitat als consumidors, reduint i abaratint costos de transport i incrementant 

la riquesa als productors propers. Totes aquestes propostes creiem que podrien funcionar i donar 

a conèixer el nostre entorn més immediat. 

                                     

 

 



Turisme 

Begues Cittàslow 

4 

      1.2.1. Propostes d’activitats: Dintre del nostre projecte, hi han diferents línies de treball , 

encara que tots estiguin inter-relacionats:  

 

 ·        Gastronomia 

-   Recuperació   de   productes   autòctons, venda de productes de proximitat   i   productes típics 
de Begues, amb la participació de restauradors (incloure’ls a la carta), comerços i productors 

locals.  
 

    La nostra proposta es fer una visita personalitzada explicant el projecte i convidar la 
assistència a la convocatòria que posteriorment farem amb els diferents productors, restauradors 
i comerciants de productes de alimentació de la població de Begues, per incentivar als Restaurants 
a ser Km0 i que transmetin la filosofia Slow Food , on els cuiners comprenen que no es pot separar 
el plaer gastronòmic de la responsabilitat amb els productors , sense els quals no existiria la cuina 
d'èxit. 
Participar a altres campanyes com “Sabors de L’Horta”, etc…, a part de les noves iniciatives de 

productes i campanyes que pugin sorgir entre tots. 

  
 

Alguns dels productes proposats que son de Begues i de proximitat:  

  

Productes:                                     

- Botifarra ( de senglar, de bolets...)                                      

- Cireres (mermelada, pastissos, confitades…)                                         

- Cervesa                                          

- Dolços                                            

- Carbassa  (mermelada, cabell d’àngel, coca de cabell d’àngel…)                               

- Mel                                                

- Mongetes del ganxet                    

- Cava i vi                                         

- Calçots                                           

-  Senglar (botifarra, plats cuinats als restaurants)     

- Cargols                                  

-  Farigola, crespinells i altres  i plantes aromàtiques 
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·        Fet a Begues 

–  Fer una marca col·lectiva (realitzar els tràmits pertinents i el registre de la marca “fet  a Begues”) 

amb els diferents productes tant alimentaris com artesanals (Els artesans de begues).  

  

–  Fer una web “fetabegues.cat” per donar-los a conèixer. 

  

–  Que els comerços venguin aquest productes amb el segell de “Fet a Begues”.  

 

 
 

·        Allotjament 

Degut a la manca de la oferta hotelera de Begues, volem donar a conèixer altres   

alternatives   d ́allotjament  com cases rurals, cases de colònies (Can Rigol), lloguers de temporada, 

intercanvi per vacances, per els visitants. 

També volem posar en marxa una altre alternativa que a la resta d’Europa es una de les 

més escollides pels turistes, el Bed&Breakfast. 

(Projecte: Bed&Begues – Amfitrions del nostre poble). 
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Definició del concepte 

  Sabem que el concepte de Bed & Breakfast per alguns i algunes del nostre poble encara és un 

concepte bastant desconegut, i per això volem donar-ho a conèixer i explicar les avantatges de ser 

amfitrió, compartir casa teva, o part de ella, amb una gent de fora, aprofitant les habitacions o les 

cases buides que puguis tenir, tenint avantatges econòmiques i també experiències enriquidores 

de conèixer i conviure amb gent d’altres costums inclús d’altres idiomes. Poden sorgir bones 

amistats i la possibilitat de conèixer també les seves cases, els seus països i costums a les properes 

vacances. 

Que proposem? 

   La proposta es fer una organització de “B&Begues de Qualitat” amb l'objectiu és de promoure la 

màgia de la ciutat de Begues i el seu entorn, proporcionant als visitants un allotjament en un 

entorn pintoresc, tranquil, però a prop de Barcelona, amb un toc personal. Això pot donar tant als 

visitants com als amfitrions una oportunitat per experimentar i comprendre la diversitat de les 

tradicions culturals del passat i del present.  I a més aporta a les empreses locals, que serveixen a 

la indústria turística, un creixement i unes avantatges econòmiques interessants.  

   Un altre objectiu també és crear  una base de dades de habitacions i cases disponibles al poble  

per una banda  i de viatgers o visitants interessats per l’altre,  per així poder oferir el servei de 

posar en contacte els uns amb els altres. A més es podria crear el servei de preparar la casa dels 

amfitrions que no hi són al poble i que sí volen llogar casa seva amb una amfitriona de la 

organització “Bed & Begues”. 

Que necessito per ser amfitrió? 

Els membres del B & Begues compartiran la mateixa filosofia, que és simple i es basa 

principalment en les normes de gestió de qualitat, per garantir estades en un entorn familiar 

organitzades impecablement, com a resultat d'un compromís continu amb una formació duta a 

terme per satisfer millor als nostres convidats i les seves expectatives. Cada allotjament tindrà una 

fitxa on es resumeix l'espai i l'atenció de l'habitació, el bany, zones comunes, les seves regles de 

convivència i la resta de serveis oferts (rentadora, menjars, Internet...).  

   Aquesta part del projecte, Bed & Begues, està interrelacionada amb la resta del projecte de 

turisme de Cittàslow, per tant que la família amfitriona donaria informació de la població, així com 

de les activitats que es facin, on està el punt d’informació, els plànols, informació de la 

gastronomia, comerços, restauració, calendari de festes i fires ...). 

 

 

 

 

 

 

  

On puc aconseguir informació? 



Turisme 

Begues Cittàslow 

7 

Per tota aquesta informació i donar las claus de ser una bona família amfitriona, es faran xerrades 

amb persones que ja han tingut visitants a casa seva, tant a la nostra població com a d’altres i es 

facilitaran les adreces de pàgines web que fan d’intermediaris entre els amfitrions i els viatgers per 

trobar-hi informació i contactes. I a més a més pots contactar amb la associació de Bed & Begues 

per qualsevol dubte o ajuda que necessitessis. 

   Ser culturalment sensible i promocionar el respecte i l'enteniment entre turistes i amfitrions 

contribueix al desenvolupament de la confiança i l’orgull local, el que a la vegada contribueix al 

desenvolupament sostenible d'aquest territori. 

   Anys enrere Begues era una població d’estiueig i parlant amb persones nascudes a Begues, 

recorden amb bons sentiments les famílies que venien de vacances llogant una habitació dintre de 

les cases dels mateixos habitants, per gaudir del nostre poble i els seu entorn!  Ara podem donar-hi 

un nou aire a aquest concepte antic amb les turistes d’avui dia. Visca Begues! 

 

 

Que oferirem als visitants de Begues? 

Cada vegada són més els turistes que volen viatjar al seu ritme, gaudint de cada moment, 

interactuant de manera natural i directa amb la gent del lloc que visiten, descobrint les seves 

tradicions i participant-hi, assaborint els productes i, evidentment, a un ritme pausat i sense 

presses. I Begues ho té tot! 

Amb “Cittàslow” i el nostre projecte de turisme, es vol donar a conèixer tot allò que Begues pot 

oferir als visitants, les nostres tradicions, la nostra cultura, el nostre patrimoni, la nostra 

gastronomia i el nostre entorn. 

Experiències 

Hem triat uns comentaris de gent que ha provat el “Bed & Breakfast” en altres llocs i esperem que 

aviat puguem afegir-hi els comentaris del Bed & Begues: 

"Quan estic a Roma em vull sentir italiana, quan estic a Dinamarca em vull sentir danesa. Llavors 

puc sentir tot com si visqués allà. “ 

“Com antics amics” 

“Com de la família” 

” Si trio un hotel, no puc conèixer a la gent del lloc. Amb Bed & Breakfast, em vaig trobar amb 

locals que van poder ensenyar sobre les seves vides i tradicions ... Tenir aquestes experiències 

reals és el meu tresor. " 

"Coneixent als amfitrions del nostre viatge es torna més significatiu. I ara, estem fent amics a tot 

arreu del món. Quan ens anem sempre ens diuen, 'tornin quan vulguin i quedin a casa meva, i en 

aquest moment no seràs meu hoste, seràs simplement el meu amic.'  
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·        Atractius turístics 

–  Donar   a   conèixer, senyalitzar   i   promoure   totes les   rutes e itineraris (realitzats per 

l’ajuntament, la diputació (Parc Natural del Garraf), entitats i empreses de Begues)  pel nostre  

entorn. 

    
 

–  Donar   a   conèixer, senyalitzar   i   promoure    el nostre patrimoni  cultural de béns immobles  

dels monuments arquitectònics inclosos a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català . (Mirador 

“El Mur” (Ampliar l’horari), Església Vella de Sant Cristòfor, Església Parròquia Sant Cristòfor, Les 

Cabanes de Pedra seca, Can Torres (Ajuntament), catàleg de masies, la cova de Can Sadurní, 

barraques de vinya....) 
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–  Donar   a   conèixer el nostre patrimoni natural, immaterial,  i paisatgístic, el clima i la situació a 

400 metres d’alçada del mar i a 30 Km de Barcelona.  

  
 

–  Donar   a   conèixer el nostre patrimoni moble (La Cucafera de Begues és la més gran en mides i 

antiga de Catalunya. 

, escultures…) i cultural com ara la tradició, els costums i els hàbits, així com el conjunt que tenen 

un especial interès històric, arqueològic, i documental. Les nostres festes locals (20 de gener - Sant 

Sebastià - Festa Major d'Hivern i 25 de juliol - Sant Jaume - Festa Major d'Estiu). 

Els assentaments neolítics més antics d’Europa, també tenim les restes més antigues de fabricació 

de cervesa d’Europa. 

  
 

  
 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3
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–  Les nostres fires i mostres (cervesa, most, artesans, mercat de nadal...) 

 

     

 
 

  

·        Activitats 

–     Realització    d'activitats  de   natura    orientades    a desconnectar-se de  la realitat   

quotidiana   i   gaudir   del   temps   lliure, potenciant la fusió del paisatge i les emocions.  

Es molt ampli el tipus d’activitats que es poden realitzar al nostre entorn, encara que actualment 

ja es realitzen alguns sempre es poden millorar. 

No tots requereixen d’un pressupost, només una bona organització i difusió dels mateixos i 

sobre tot d’interrelació, complicitat i participació de tota la població  (ajuntament, entitats, 

comerç, restauració i ciutadans) agrupant recursos turístics. 
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o  Esportives (curses i rutes de btt, senderisme, excursionisme, espeleologia, 

passejades, motos elèctriques, segway, a cavall, Slow Walking (Caminar sense 

presses. Gaudint) i altres activitats a les zones esportives com e Poliesportiu, 

piscina, skate park) i Casino de Begues). 

   

 

o   Educatives (classes d’idiomes, de botànica i zoologia autòctona, de enologia, de 

sardanes, de música, de cuina, visites als artesans i productors locals...)  

   
 

o   Picnic (Espais municipals amb mobiliari per menjar a l’aire lliure units amb espais 

lúdics). 
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o      Trobades i rutes (cotxes antics, cotxes, topway i motos elèctriques...) 

 
 

o    De Natura (Observació (Posar un telescòpi al Mur), fotografia (concursos, 

exposicions, ponències...) i explicacions de l’entorn, de flora (medicinals, 

orquídies...) i fauna (papallones, ocells...) autòctons, gossos de la protectora 

d’animals, Parc Natural del Garraf, astronòmiques...). 

 

 NOTA: Una petició d’un fotògraf de natura que fa molts anys que puja a Begues a 

fotografiar papallones i orquídeas, demana  més batudes de senglars perquè 

destrossen l’entorn i es menjen els bulbs de les orquídies extingint les diferents 

espècies. També proposa fer tertùlies obertes amb especialistes i associacions per 

tal de fer mes batudes i així minimitzar les destrosses que fan els senglars.  
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o   Gastronòmiques (fires de productes de proximitat, Slow Food, Slow Cooking (amb 

demostracions i degustacions...) 
 

  

 
 

 

o   Infantils (gimcanes i altres activitats de natura: Conèixer diferents aspectes de la 

natura a través del joc i entendre que el bosc, a part de ser un espai de lleure i 

educatiu, compleix, 

     sobretot, una funció ecològica,. una gimcana on els grups han d’ anar superant 

diferents proves relacionades amb la natura: identificació d�’animals, arbres, 

plantes, sons, olors, rastres) (concursos de dibuix, pintura…)  
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o   Musicals (concerts a la natura (jazz, clàssica...slow), musico teràpia...) 

 

o   Relaxació (Espais de Silenci, classes de Ioga, de meditació, postes i sortides de sol...)  

 
 

 

 

En aquest apartat volem fer constar idees descartades del projecte per la dificultat i poca viabilitat 
donat les nostres condicions geogràfiques. 

● ENLAIRAMENT I VOLS AMB GLOBUS AEROSTÀTIC: el fet que la vertical de Begues sigui la 
ruta d’aproximació a l’aeroport de Barcelona impedeix que la idea força atractiva d’oferir 

vols amb globus sigui viable. L’única possibilitat seria enlairament ll igat al terra, no vol 
lliure, però el meu es molt elevat.  
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·        Serveis i Comerç 

 

–  La finalitat d’atraure aquest tipo de turime a la nostra poblacio es afavorir  el comerç local, als 

artesans, tot tipus de serveis, com ara pels ciclistes, classes pariculars, tallers i restauració. 

Lo més important per aconseguir triomfar es la implicació de tots ells e inter-relacionar-los per tal 

de tenir més repercussió. 

–  La filosofia de CittàSlow diu que una de les principals accions que caracteritzen aquestes ciutats 

és la participació dels seus habitants. Cada un pot formar part d'aquest projecte, en un esperit 

d'obertura, de tolerància cap a l'altre, evidentment respectant el temps particular de l'intercanvi 

d'idees i de la creació grupal de projectes i proposicions noves-és a dir, lentament. A Begues, casi 

bé tots els comerciants i empresaris son també habitants, per lo que la implicació d’ells es 

imprescindible. 

– La campanya comercial que es presenta aquest mes, ja forma part d’aquesta filosofia de  

proximitat. La seva participació ha sigut molt bona, per lo que creiem que la seva implició amb el 

nostre projecte serà ben rebuda. 
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·        Altres 

  

o   Plànol a l’entrada poble (Ja posat en marxa). 

o   Punt d’informació. Avui en dia no hi ha cap punt d’informació a Begues.  A l’ajuntament es 

poden trobar els triptics d’algunes activitats, però l’horari no es compatible amb la visita de 

turistes per les tardes i els caps de setmana. Actualment a l’edifici de l’antic “Colmado” es 

el punt d’infomració del parc natural del Garraf. Creiem que en breu està previst fer 

reformes i allà també un punt d’informació de Begues  i de tot allò que podem oferir als 

visitants. 

 

 

o   Senyalització amb informació del patrimoni amb còdig QR i la adreça a la web de turime on 

hi ha un petit documental que explica la història del lloc i també a les xarxes socials.  
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o   Fer un calendari d’activitats turístiques (visibles a la web/blog)  

 

 

1.2. Per què ho volem fer? 
 

Per que ens encanta Begues i volem donar a conèixer Begues a la comarca i al mon. 
 

Per que estem en un paratge inmillorable, enmig del Parc Natural del Garraf, i amb unes 
condicions naturals ja de per si magnífiques: a un pas de la gran ciutat de BARCELONA, de 
l’aeroport i del mar. 

Perquè volem que hi hagi més activitat econòmica per a la població, ja que comptem amb 
productes típics i autòctons i volem que siguin més coneguts,  valorats i consumits.  

Perquè tenim un indret natural ideal per a fer moltes activitats, es un poble pla  per anar passejant 

de banda a banda, i un llarguíssim etcètera. Es un indret que sense fer massa intervencions ja es 
slow, i estem d’acord amb aquesta filosofia de vida. 

Per això volem atraure turisme interessats amb les nostres tradicions, el nostre entorn i el nostre 
saber fer. 

1.3. Destinataris 

 

o   Per a la gent que d’una manera o un altre passa, visita, viu i/o es guanya la vida al nostre 
poble. 

o   Per a atraure a un segment de viatgers respectuós amb la natura, amb la nostra cultura i la 
nostra tradició. 

o   Per a promocionar i engrandir la oferta comercial, la restauració i les empreses de serveis i 
entitats de Begues. 

o   Per a persones a l’atur, procurant minimitzar al màxim els nivells de desocupació dels 
ciutadans de la població. 
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6. Calendari 

CRONOGRAMA 
        2014/2015 

J J A S O N D G F 

Projecte “Turisme i Responsable”          

Presentació del Projecte per a la seva aprovació a l’Ajuntament  x        

Presentació i difusió del projecte a la població de Begues        x  

 Slow Food - Productes de Proximitat          

Xerrades amb els comerciants, productors i restauradors 
(Slood Food) 

   x      

Difusió dels diferents punts (botigues i restaurants) de productes de proximitat, 
plats i productes  típics de la població. 

     x x x x 

Fet a Begues          

Xerrada info interessats i oferiment    x x     

Registre de la Marca i logo      x x   

Publicitat i difusió       x x x 

Senyalització          

Implantació codis QR       x   

Instal·lació senyalització estàtica       x   

B&Begues          

Xerrades amb amfitrions i webs de b&b    x      

Creació de l’ Associació B&Begues de Qualitat    x x x x   

Regulació municipal    x x x    

Acords a webs de b&b e intercanvi de vacances    x x x    

Difusió          

Creació de la web de turisme    x      

ONLINE y OFFLINE 
 
 
 

    x x x   

Activitats          

Fira de Nadal (Xerrades oferiment, organització, publicitat, difusió…)     x x x x   
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Fira de productes de proximitat, degustacions… (preparació i organització per la 
primavera) 

       x x 

Espais de PICNIC (crecar llocs, pressupostos, difussió…)      x x x x 

Motos elèctriques (Arrivar a acord amb l’empresa i acceptar pressupost, difusió...)      x x x x 

Calendari d’activitats a oferir (Xerrades info interessats i oferiment, difusió…)    x x x x x  

Telescòpi “El Mur”        x  

7. Difusió 

Per donar a conèixer Begues, el seu entorn, el seu patrimoni i la seva gastronomia tradicional.  

 

On Line:  

Enviar informació i fotos actualitzades: 

● Webs  de turisme ( femturisme.cat, turismebaixllobregat.com, Barcelona és molt més, guia 

de l’oci del Baix Llobregat,... ) 

● Webs de poblacions (Slowing Catalunya, bellos-pueblos-catalanes.blogspot.com, 

poblesdecatalunya.cat, pueblos-espana.org, todopueblos.com, pueblosdecataluna.es, 

entrepueblos.com, catalunya.com... ) 

● Webs de gastronomia (productes del parc agrari, slowfood, km0, proximicat.com... )  

Compartir els nostres moviments del web/blog i difondrau: 

● Xarxes socials (Facebook: TurismeaBegues, Twitter: TurismeABegues, Instagram: 

#turismeabegues) 

● Web: Cittaslow.es (quan Begues sigui ja cittàslow) 

Fer Web/Blog: www.turismeabegues.cat ó www.begues.cat/turisme, on estiguin totes les ofertes 
turístiques, gastronòmiques, de serveis, comerços, fotografíes, l’història i patrimoni cultural de Begues. 

Proposta actual: http://www.turismeabegues.wordpress.com 

Off Line:  

● Donar a conéixer a poblacions properes les activitats realitzades a Begues a les seves 
revistes i diaris. 

● Donar a conéixer la web de turisme al butlletí municipal 
● Fer publicitat de “Begues, l’has de sentir” (a altre slogan escollit”) a revistes de turisme 

rural. 
● Oferir a escoles activitats a la natura. 
● Oferir activitats de natura a empreses de “Barcelona” de turisme. 

http://www.begues.cat/turisme
http://www.turismeabegues.wordpress.com/
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8. Pressupost 

 

Descripció € 

Publicitat  

Senyalització estàtica   

Mobiliari zones picnic 2.910€ 

Mobiliari zones esbarjo 1.399€ 

Motocicletes elèctriques 41.694€ 

Implantació codis QR 360€ 

Mercat de Nadal 9.600€ 

Telescòpi al Mur 669,00€ 

Total  
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Pressupostos desglossats 

zona picnic 8 taules mod. Cardener 200x78,5x7,6  485,00€  unitat 

jocs exterior antivandalics taula escacs  1.399€ unitat  



Turisme 

Begues Cittàslow 

22 

 

telescopi Bresser Messier NT-203/1000 coamb montura Exos-2 669,00€ 

 

 

Motos electriques Going Green 

10 motos 22.105€ 

13 baterias y cargadores 17.589€  

desarrollo web del servicio  2.000€  

 

 

mercat de nadal casetes fusta 
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20 casetes de 3.00x2.00m 450€ unitat = 9.000€  

Lloguer del 20 al 24 de desembre  

inclou muntatge, desmuntatge i transport 

 

 

codis QR 

1 a 5 plaques 25€/unit. 

6 a 14 plaques 20€/unit. 

15 a 24 plaques 17€/unit. 

+ 24 plaques 15€/unit. 
 

 

 

 

 

 

 

9. Avaluació  
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 L’avaluació i anàlisi de les activitats i el resultat de l’estudi de satisfacció, ens permet analitzar revisar i 
millorar la nostra tasca, incrementar la satisfacció dels socis usuaris i seguir treballant en la millora 
continua.  L’avaluació del procés té sentit perquè ens permet realitzar les modificacions que calguin per 
assegurar el funcionament del projecte. 

Eines d’avaluació  

En cada procés d'avaluació, que és anual, es compta amb la informació obtinguda des de:  

● Les enquestes, formularis de satisfacció, valoració dels voluntaris, usuaris, entitats comerços i 
empreses col-laboradores. 

● Gestió de les queixes i suggeriments que ha hagut en el període avaluat.  
● Les valoracions i discussions dels grups de treball / comissions.  
● Mesura del nivell de participació 
● Les observacions que fa l'administració. 
● Les valoracions que fan els agents comunitaris en el marc d'una reunió especialment convocada per 

aquest motiu.  

 

Pla de Millora 

Dels resultats de les diverses avaluacions n'ha de sortir un pla de millora en els punts febles detectats, 
sempre conforme a la identitat i missió del  projecte. Aquest pla, anual, ha de contemplar: 
● Objectiu general. 
● Programes d'actuació i seguiment:  objectius específics, accions (formació, reorganització treball...). 
● Temporització. 
● Avaluació dels resultats. 


